Projekt
UCHWAŁA Nr XXVII/… /13
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 23 maja 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
na rok 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.*), art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240
ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.***)
uchwala się, co następuje:
§1. W uchwale Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013, wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 34.086.978zł zastępuje się kwotą 34.092.778 zł,
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 2.720.905 zł,
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 9.230.737 zł,
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej
wynoszą 3.840.295 zł,
5) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 3.569.635 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku
150.000 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje
3.419.635 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 30.517.343zł zastępuje się kwotą 30.523.143 zł,
7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 38.129.275 zł zastępuje się kwotą 38.135.075 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 26.281.373 zł zastępuje się kwotą
26.287.173 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą
14.495.836 zł,
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.782.868 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 4.738.363 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 11.847.902 zł, w tym
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą 11.847.902 zł,
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 4.042.297 zł ,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości
1.355.000 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości
2.687.297 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 4.932.237 zł, rozchody
pozostają bez zmian i wynoszą 889.940 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi
60.000 zł,
16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi
58.491 zł,
17) w § 12 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie
4.042.297 zł,
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/ /13
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 23 maja 2013 r.
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok
Lp.

Dz.

Rozdz.

§

Treść
celowej

1

2

3

4

5

6

PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1
010 01010
2650 Dotacja przedmiotowa dla
0,00
samorządowego zakładu
budżetowego
2
010 01010
6210 Dotacja celowa z budżetu na
30.000,00
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów
budżetowych
razem:
30.000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1
600 60014
2320 Dotacje celowe przekazane dla
600,00
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
2
600 60014
6620 Dotacje celowe przekazane dla
452.992,00
powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego
razem:
453.592,00
INFORMATYKA
1
720 72095 2339
Dotacje celowe przekazane do
602,00
samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1
750 75023
6630 Dotacje celowe przekazane do
23.534,00
samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
RÓŻNE ROZLICZENIA
1
758 75809
2320 Dotacje celowe przekazane dla
10.140,00
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
801 80103
2310 Dotacje celowe przekazane gminie
2.000,00
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między

Kwota dotacji
podmiotowej przedmiot
7

8

1.412.868,00
327.600,00

0,00

0,00

327.600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

jednostkami samorządu
terytorialnego
2
801 80104
2310 Dotacje celowe przekazane gminie
112.000,00
0,00
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między
jednostkami samorządu
terytorialnego
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1
900 90013
2310 Dotacje celowe przekazane dla
23.400,00
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
razem:
147.540,00
0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1
921 92109
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
0,00
227.000,00
samorządowej instytucji kultury
2
921 92116
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
0,00
203.000,00
samorządowej instytucji kultury
razem:
0,00
424.000,00
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 370.000,00

1

010

1

754

2

754

1

801

1

852

1

854

1

921

2

921

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dotacja celowa z budżetu na
30.000,00
0,00
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów
publicznych
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
0,00
62.000,00
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
75412
6230 Dotacje celowe z budżetu na
20.000,00
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80106
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
0,00
78.000,00
niepublicznej jednostki systemu
oświaty
POMOC SPOŁECZNA
85295
2820 Dotacja celowa z budżetu na
23.000,00
0,00
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85495
2820 Dotacja celowa z budżetu na
5.000,00
0,00
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92120
2720 Dotacje celowe z budżetu na
40.000,00
0,00
finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i
konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
92195
2820 Dotacja celowa z budżetu na
5.000,00
0,00
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
01009

2830

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

926

92605

stowarzyszeniom
razem:
45.000,00
KULTURA FIZYCZNA
2820 Dotacja celowa z budżetu na
107.000,00
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
OGÓŁEM:

0,00

1.782.868,00

0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/ /13
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 maja 2013 r.
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – pozostała działalność –
wprowadzono plan dochodów w wysokości 2.000 zł, w § 2460 – środki otrzymane
od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na
dofinansowanie konkursu pn. „Runo leśne – opoka dawnych i współczesnych czasów” –
pomoc finansowa w formie dotacji z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zgodnie z pismem z dnia 17 kwietnia 2013 r.
DUK.4303.119.13 L.dz.1751/13.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:
1) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe – w § 2990 –
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego – wprowadza się plan dochodów w wysokości 2.000 zł –
tytułem niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające: Uchwała Nr XXIII/199/12
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków budżetu
gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
–„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie” – 2.000 zł przekazano na dochody budżetu
gminy, plan 52.828 zł zrealizowano wydatki 50.828 zł,
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia w – § 0830 –
wpływy z usług – wprowadzono plan dochodów w wysokości o 1.800 zł – na organizację
Olimpiady Środowiskowych Domów Samopomocy.

Ogółem plan dochodów wzrasta o 5.800 zł i wynosi po zmianie 34.092.778 zł.

II. WYDATKI
1. W związku z otrzymanymi środkami od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan
wydatków w wysokości 2.000 zł – w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –
z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu pn. „Runo leśne – opoka
dawnych i współczesnych czasów”.
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:

1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – zwiększono
o 10.000 zł – z przeznaczeniem do § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie remontu
dróg gminnych na terenie gminy,
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększono o 2.519 zł wydatki w § – 4270 –
zakup usług remontowych – z przeznaczeniem na wykonanie naprawy piłko-chwytów
i wykonanie konserwacji boiska przy Szkole Podstawowej w Brzozie,
b) rozdz. 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
– wprowadzono plan dotacji w wysokości 2.000 zł w § 2310 – dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego – tytułem wykonania przez Miasto Bydgoszcz zadania
wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka, zgodnie z zawartym
Porozumieniem – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
c) rozdz. 80104 – Przedszkola:
– o 2.000 zł – zmniejszono planowane wydatki w § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego – tytułem wykonania przez Miasto
Bydgoszcz zadania
wychowania przedszkolnego na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka, zgodnie z zawartym
Porozumieniem – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – zwiększono
wydatki o 1.800 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych – z przeznaczeniem na organizację
Olimpiady Środowiskowych Domów Samopomocy,
4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) w rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszono o 10.000 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – środki przeniesiono (do działu 600 – Transport
i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wykonanie remontów dróg),
b) w rozdz. 90095 – pozostała działalność – zmniejszono o 519 zł § 4300 – zakup usług
pozostałych – środki przeniesiono (do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 –
Szkoły podstawowe),
5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
a) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przeniesiono pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.000zł – z przeznaczeniem
do § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zakup
strojów ludowych i wyposażenia na dożynki gminne.
Ogółem plan wydatków wzrasta o 5.800 zł i wynosi 38.135.075 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości 4.042.297 zł.
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