Projekt
UCHWAŁA Nr XXXVI/ /14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka
na rok 2014.
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 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r. poz. 885 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 XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia
2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014, wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 36.712.542zł zastępuje się kwotą 37.161.202 zł,
2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.969.790 zł,
3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje kwotę 9.489.164 zł zastępuje się kwotą 9.414.411 zł
4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej
wynoszą 5.635.179 zł,
5) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.386.400 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku
125.000 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje
5.261.400 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 31.326.142zł zastępuje się kwotą 31.774.802 zł,
7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 44.071.894 zł zastępuje się kwotą 44.520.554 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 28.409.052 zł zastępuje się kwotą
28.737.712 zł,
9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą
15.518.276 zł,
10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.586.517 zł,
11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7.353.099 zł,
12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 15.662.842 zł zastępuje się kwotą 15.782.842 zł ,
w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 15.662.842 zł zastępuje się kwotą
15.782.842 zł,
13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.359.352 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w wysokości
3.054.327 zł,
2) zaciągniętych kredytów w wysokości
4.305.025 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 8.752.428 zł, rozchody
pozostają bez zmian i wynoszą 1.393.076 zł,
15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi
156.130 zł,
*

z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318,
z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646,
***
z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161,
poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197,
poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986,1456 i 1548.
**
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6057/6059

§

Rozdz.

Dział

Lp.

Budowa boiska do koszykówki w
Nowej Wsi Wielkiej (plac zabaw) f.
sołecki

Budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach Tarkowo Dolne Nowa Wioska

Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Nowa Wieś Wielka -IV etap

Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Nowa Wieś Wielka
6057 212596
6059 501651

5

27 049

800 000

25 859

714 247

7

Wartość
nakładów
Nazwa zadania inwestycyjnego inwestycyjnych w
2014 roku

27 049

40 000

25 859

30 822

8

środki własne

Zadania inwestycyjne na 2014 rok

560 000

9

p

200 000

683 425

z tego źródła finansowania
kredyty
pożyczki

Planowane wydatki

10

11

środki
Środki
wymienione
w art. 5 ust. pochodzace
z innych
1 pkt 2 i 3
żródeł
u.f.p.
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Budowa nawierzchni ulicy
Wrzosowej wraz z odwodniemien w
Nowej Wsi Wielkiej (projekt)

Budowa nawierzchni ulic:
Sasankowej i Paprociej wraz z
odwodnieniem w miejscowościach
Nowa Wieś Wielka i Dziemionnie

Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntów rolnych PrądocinDobromierz-Nowa Wieś Wielka

Budowa odwodnienia ulicy
Sosnowej w Brzozie

Budowa nawierzchni ul. Okrężnej
wraz z odwodnieniem w
miejscowości Brzoza

Budowa nawierzchni ul. Dębowej
wraz z odwodnieniem poprzez
studnie chłonne w miejscowości
Brzoza (projekt i wykonawstwo)

Budowa nawierzchni ul. Krótkiej I
etap i Cisowej wraz z
odwodnieniem w miejscowości
Brzoza

15 000

900 000

220 000

350 000

250 000

200 000

330 000

15 000

39 197

120 000
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30 000

115 927
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300000
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106520

300000

c.100000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/ /14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 25 marca 2014 r.

19.

18.

17.

16.

16.

15.

14.

13.

12.

700

600

600

600

600

600

600

600

70005

60016

60016

60016

60016

60016

60016

60016

6060

6050

6050

6050

6050

6050

6050

6050

Zakup lokalu mieszkalnego do
gminnego zasobu nieruchomości

Budowa parkingu wraz z
odwodnieniem przy Urzędzie
Gminy Nowa Wieś Wielka

Budowa nawierzchi drogi
dojazdowej do gruntów rolnych
Dąbrowa Wielka do drogi
powiatowej Leszyce, Chrośna
(projekt) Połączenie drogi
powiatowej Leszyce z drogą
gminną w Nowej Wiosce (projekt)

Budowa drogi do Dobromierza
Górnego (projekt)

Budowa ulic na terenie gminy Nowa
Wieś Wielka (projekty) ul.
Kwiatowa, Świerkowa i Poprzeczna
w Brzozie ul. Wiaduktowa w
Dziemionnie, Zaspa i Piaski w
Olimpinie (f.s. 9000), ul. Leśna w
Tarkowie Dolnym,

Budowa nawierzchni ulicy
Nadrzecznej w Olimpinie wraz z
odwodnieniem I etap

Budowa nawierzchni ulic: Stepowej
i Gajowej w Nowej Wsi Wielkiej

Budowa nawierzchni ulicy Klonowej
w Nowej Wsi Wielkiej
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40 000

850 000

300 000

150 000

70 000

46 775

5 000

10 000

40 000

80 800

150 000

200 000

253225

650000

219200
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29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

900

852

852

801

801

801

801

750

750

700

90001

85220

85219

80110

80110

80104

80101

75077

75023

70005

6057/6059

6050

6060

6060

6050

6050

6050

6057/6059
6067/6069

6050

6060

Budowa kanalizacji sanitarnej z
odgałęzieniami w miejscowości
Brzoza - Północ w Gminie Nowa
Wieś Wielka

Termomodernizacja budynku
mieszkań chronionych - projekt

Zakup samochodu 9 osobowego do
obsługi osób niepełnosprawnych i
wyjazdów pracowników socjalnych
w teren gminy

Zakup sprzętu do koszenia trawy i
odśnieżania parkingu w Gimnazjum
w Brzozie

Wykonanie instalacji nawiewnowywiewnej w Gimnazjum w Nowej
Wsi Wielkiej(projekt)

Budowa Przedszkola w
miejscowości Brzoza

Projekt sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Wielkiej

Internet szansą wszechstronnego
rozwoju mieszkańców Gminy Nowa
Wieś Wielka
6057-2365890
6059 - 417510
6067 - 406300 6069- 71700

Modernizacja sieci
teleinformatycznej w Urzędzie
Gminy

Zakup gruntu do gminnego zasobu
nieruchomości

2 708 604

15 000

120 000

20 000

20 000

500 000

15 000

3 261 400

120 000

150 000

53 404

15 000

120 000

20 000

20 000

50 000

15 000

120 000

150 000

778400

300000

450000

1576800

3261400
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37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

010

926

01010

92601

92601

92601

926

926

92109

90015

90001

90001

921

900

900

900

6210

6050

6050

6050

Zagospodarowanie terenu sportoworekreacyjnego
w
Olimpinie (f.s)

Budowa placu wielofunkcyjnego IV
etap (zakup i montaż wyposażenia)
w Nowym Smolnie (f.s)

Budowa mini boiska sportowego,
zakup sprzętu, montaż,
zagospodarowanie terenu w
Dziemionnie (f.s)

Budowa świetlicy wiejskiej w
Prądocinie

Rozbudowa oświetlenia ulicznego
w gminie (w tym z f.s. Brzoza
6.549)

Budowa kolektora Prądocin Brzoza

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Brzozie

Dotacje celowe z budżetu na
finasowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów
budżetowych dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej modernizacja zakładu

Razem

6057/6059

6050

6050

6050

200 000

15 545 706

9 000

12 650

24 369

121 673

200 000

2 640 855

50 000

200 000

1 735 078

9 000

12 650

24 369

1 673

200 000

50 000

3 054 327

1400000

P

5 698 101

1240855

K

4 958 200

120000

A.
B.
C.100000
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39.

38.

754

720

75412

72095

6230

6639

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych - zakup wrot tylnych do
remiz OSP w NWW i Brzozie

Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego- realizacja projektu
pn." Realizacja systemu
innowacyjnej edukacji w
województwie kujawsko-pomorskim
poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji edukacyjnych" dostawa
5 tablic interaktywnych do
nauczania z wykorzystaniem
technik multimedialnych

12 000

18 396

12 000

18 396
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40.

754

75412

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych - dofinansowanie
zakupu sprzętu dla OSP w NWW i
Brzozie

Ogółem

6230

15 782 842

6 740

1 972 214

6 740

3 054 327
P

5 698 101
K

4 958 200 A.
B.
C.100000

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/ /14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 25 marca 2014 r.

)

J,A

D%'!"

>?9D?

>?9;9

>?9:@

:.%-%'!"

9:;:

9:;:

9:;:

E!+!F+!G

:!%><Q

N!,!4*)L)&$,')L)1.!BO
&
!*)"2/&"/1!(/&!*0,%6)./&,&85$F/*5&C)34*()&.)&0/)1',)"27&,)$)3
8'/F-"%"#&,&,)+0/45&)$6'.'4*0)"2'&0,-$!(/2&!0),&'..%"#&,)$)3&,1/"!.%"#
G6'.'/&H,('-,+!6&G6'.I&54*)()6'

AB0!$+'&(4C)0"')
&
!*)"2/&"/1!(/&!*0,%6)./&,&85$F/*5&C)34*()&.)&0/)1',)"27&,)$)3
8'/F-"%"#&,&,)+0/45&)$6'.'4*0)"2'&0,-$!(/2&!0),&'..%"#&,)$)3&,1/"!.%"#
&G6'.'/&H,('-,+!6&G6'.I&54*)()6'
J(')$",/.')&0!$,'../E&B(')$",/.')&,&K5.$54,5&)1'6/.*)"%2.//G!&!0),
4+L)$+'&.)&58/,C'/",/.')&/6/0%*)1./&'&0/.*!(/&,&58/,C'/",/.')
&4C!L/",./G!
!*)"2/&"/1!(/&!*0,%6)./&,&85$F/*5&C)34*()&.)&0/)1',)"27&,)$)3
8'/F-"%"#&,&,)+0/45&)$6'.'4*0)"2'&0,-$!(/2&!0),&'..%"#&,)$)3&,1/"!.%"#
G6'.'/&H,('-,+!6&G6'.I&54*)()6'

E.<.$)KL.">$%&!

H+>?I

;:;&M9<E::

9&>D@&9PPE::

>9<E::

M?&>::E::

M?&>::E::

@?&:::E::

@?&:::E::

8B8)NA9MBB

>9<E::

<'!&!

;?&P>:E::

;?&P>:E::

9&9<?&:::E::

9&9<?&:::E::

?:<&:::E::

?:<&:::E::

A)OJ8)A,PMBB

E+%>-)%<'!&#

!"#!$%&'&(%$)*+'&,('-,)./&,&0/)1',)"2-&,)$)3&,&,)+0/45&)$6'.'4*0)"2'&0,-$!(/2&'&'..%"#&,)$)3&,1/"!.%"#&!$078.%6'&54*)()6'&(&9:;<&0=&

!"#$%&'()*+),)-.)/$01!"2)*+)333456777689):!-2);<'&2)*.1!)='>?)='>@(!)%)A,7BC7)AB89)+7

9&DD<&D:;E::

;M&M:<E::

;M&M:<E::

9&@;:&>::E::

9&@;:&>::E::

?@D&:::E::

?@D&:::E::

A)JJA)JJCMBB

E.)%<'!&'>

J,@

D%'!"

>?9D?

>?9;9

>?9:@

9.%-%'!"

A$C'4%&.)&,)+G)$!(%&L5.$54,&B(')$",/3&4!"2)1.%"#
&
N(')$",/.')&0!$,'../E&B(')$",/.')&,&L5.$54,5&)1'6/.*)"%2.//K!&!0),
4+G)$+'&.)&58/,C'/",/.')&/6/0%*)1./&'&0/.*!(/&,&58/,C'/",/.')
4C!G/",./K!

N(')$",/.')&4C!G/",./

<<<:

@;;:

N(')$",/.')&4C!G/",./
9!%=;Q

F)+5C&54G5K&C!,!4*)G%"#

<@::

@;;:

F)+5C&/./0K''

<9J:

O!,!4*)G)&$,')G)1.!BP

F)+5C&6)*/0')GH(&'&(%C!4)I/.')

AB0!$+'&(4C)0"')

E.;.$)KL."=$%&!

H+=>I

<9;:

E!+!F+!G

;:;&J9<E::

9&>D@&9QQE::

>9<E::

J?&>::E::

J?&>::E::

M&;>JE::

@&9>JE::

9>&D::E::

@&:::E::

@?&:::E::

7B7)N@8MBB

>9<E::

;'!&!

;?&Q>:E::

;?&Q>:E::

9&;<J&@::E::

9&9<?&:::E::

;:&J;?E::

;;&:::E::

;J&;::E::

;:&:@?E::

?:<&:::E::

@)OJ7)@,PMBB

E+%=-)%;'!&#

!"#!$%&'&(%$)*+'&,('-,)./&,&0/)1',)"2-&,)$)3&,&,)+0/45&)$6'.'4*0)"2'&0,-$!(/2&'&'..%"#&,)$)3&,1/"!.%"#&!$078.%6'&54*)()6'&(&9:;<&0=&

!"#$%&'()*+),)-.)/$01!"2)*+)333456))678)9!-2):;'&2)*.1!)<'=>)<'=?(!)%)@,ABCA)@B78)+A

9&DD<&D:;E::

;J&J:<E::

;J&J:<E::

9&9;9&;::E::

9&@;:&>::E::

;:&<9DE::

;<&9>JE::

<?&:::E::

;@&:@?E::

?@D&:::E::

@)JJ@)JJCMBB

E.)%;'!&'=

x
x
x

2.

3.

4.

x
x

3.

4.

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody
** stan środków pieniężnych
*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

x

2.

Ogółem

x

1.

z tego:

x

x

x

1.

z tego:

Gospodarstwa pomocnicze

III. Dochody własne jednostek budżetowych

II.

x

x

x

x
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200000

200000

3601685

3601685

8

x

9

10

177921

177921

x

x

11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

327600

327600

7

4.

527600

527600

6

ogółem

x

3614600

3614600

5

§ 265

na
inwestycje

w tym:

3.

165006

165006

4

dotacje
z
budżetu***

x

3

ogółem

w złotych

Rozliczenia
z budżetem
Stan środków
z tytułu wpłat
w tym:
obrotowych**
nadwyżek
wpłata do
na koniec roku
środków za
budżetu
2013 r.

Wydatki

2.

1.

z tego:

Zakłady budżetowe

2

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Stan środków
obrotowych**
na początek
roku

Przychody*
w tym:

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 r.
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Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2014 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
200.000,00
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów
budżetowych
razem:
200.000,00
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
razem:
600,00
INFORMATYKA
1
720 72095 6639
Dotacje celowe przekazane do
18.396,00
samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
RÓŻNE ROZLICZENIA
1
758 75809
2320
Dotacje celowe przekazane dla
8.988,00
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
801
80104
2310 Dotacje celowe przekazane dla
60.000,00
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
1

900

90013

Kwota dotacji
podmiotowej przedmiot
7

8

1.120.777,00
327.600,00

0,00

0,00

327.600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
2310
Dotacje celowe przekazane dla
24.400,00
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego
razem:
93.388,00
0,00

0,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
0,00
236.000,00
samorządowej instytucji kultury
2
921 92116
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
0,00
230.793,00
samorządowej instytucji kultury
razem:
0,00
466.793,00
OCHRONA ZDROWIA
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
1
851
85149
2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
14.000,00
samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
utworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego
PODMIOTY NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 465.740,00
1

921

1

010

1

754

2

754

1

801

2

801

1

852

1

854

1

921

92109

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
66.000,00
jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych
75412
6230
Dotacje celowe z budżetu na
18.740,00
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80104
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
0,00
109.946,00
niepublicznej jednostki systemu
oświaty
80106
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
41.054,00
niepublicznej jednostki systemu
oświaty
POMOC SPOŁECZNA
85295
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki
23.000,00
0,00
samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85495
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki
6.000,00
0,00
samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92120
2720
Dotacje celowe z budżetu na
30.000,00
0,00
finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i
konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do
01009

2830

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

921

92195

1

926

92605

sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu jednostki
7.000,00
samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku
publicznego
razem:
37.000,00
KULTURA FIZYCZNA
2820
Dotacja celowa z budżetu na
134.000,00
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
OGÓŁEM:
2360

0,00

0,00

0,00

0,00

1.586.517,00

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXXVI/ /14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2014 r.
I. DOCHODY
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji
i subwencji ogólnej – części oświatowej:
1) Minister Finansów – pismem z dnia 13 lutego 2014 r. Nr ST3/4820/2/2014 zmniejszył
część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 r. o 74.753 zł –
z kwoty 8.435.972 zł do kwoty 8.361.219 zł, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale
75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa,
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 18 lutego 2014 r. nr WFB.I.3120.1.
28.2014/45 – zwiększył plan dotacji celowych o 65.800 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna
w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 7 marca 2014 r. nr WFB.I.3120.3.
7.2014/33 – zwiększył plan dotacji celowych o 35.824 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia zwiększono o 35.000 zł – § 2010 – dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
z przeznaczeniem na bieżące
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –
funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. Zwiększenie dotacji wynika ze zwiększenia średniej miesięcznej kwoty dotacji
dla województwa na uczestnika w środowiskowych domach samopomocy z kwoty 1.200 zł
na 1.300 zł w okresie marzec – grudzień 2014 r.,
b) w rozdz. 85295 – pozostała działalność zwiększono o 824 zł – § 2010 – dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – z przeznaczeniem na realizację Rządowych
programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą
Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
4) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 marca
2014 r.
nr WFB.I.3120.3.8.2014/45 – zwiększył plan dotacji celowych w wysokości o 401.046 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – przedszkola, § 2030 – dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin –
z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.. – rezerwa celowa cz.83,
poz.52 ustawy budżetowej na 2014 r.,
5) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 17 marca 2014 r. nr WFB.I.3120.3.
9.2014 – zwiększył plan dotacji celowych o 20.743 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna,
rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
– z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
Ogółem plan dochodów zwiększono o 448.660 zł i wynosi po zmianie 37.161.202 zł.

II. WYDATKI
1. W związku z otrzymaną dotacją – oraz zmniejszeniem – części oświatowej subwencji
ogólnej – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem części oświatowej
subwencji ogólnej o 74.753 zł – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
a) rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejszono o 33.619 zł planowane wydatki
na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia
społeczne z tego :
– Szkoła Podstawowa w Brzozie – o 18.295 zł,
– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – o 15.324 zł,
b) rozdz. 80110 – gimnazja – zmniejszono o 35.424 zł – planowane wydatki
na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia
społeczne z tego :
– Gimnazjum w Brzozie – o 19.670 zł,
– Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej – o 15.754 zł,
c) w rozdz. 80114 – zespół obsługi ekonomiczno – administracyjny szkół – zmniejszono
o 1.860 zł – planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
d) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne – zmniejszono o 1.886 zł – planowane wydatki
na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:
– stołówka szkolna Brzoza – o 226 zł,
– stołówka szkolna Nowa Wieś Wielka – o 1.660 zł,
2) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85401 – świetlice szkolne –
zmniejszono o 1.964 zł – planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne z tego:
– świetlica w Brzozie – o 1.513 zł,
– świetlica w Nowej Wsi Wielkiej – o 451zł,
3) dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80104 – przedszkola – zwiększono plan
wydatków o 309.946 zł – z tego:
a) wprowadzono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Niepubliczne Przedszkole „Motylek” w Brzozie – 109.946 zł,
b) przedszkole Nowa Wieś Wielka - zwiększa się planowane wydatki o 100.000 zł –
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
c) przedszkole Brzoza - zwiększa się planowane wydatki o 100.000 zł – z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia zwiększono o 35.000 zł – z przeznaczeniem na bieżące
funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w § 4260 – zakup energii zabezpieczone środki własne w wysokości 28.900 zł
zastąpiono środkami budżetu państwa - zadania zlecone - zwiększenie dotacji wynika
ze zwiększenia średniej miesięcznej kwoty dotacji dla województwa na uczestnika
w środowiskowych domach samopomocy z kwoty 1.200 zł na 1.300 zł w okresie marzec –
grudzień 2014 r.,
b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększono
o 65.800 zł – z przeznaczeniem na realizację świadczenia społeczne – wypłata świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2014 r.,
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c) w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe – zwiększono planowane wydatki o 20.743 zł – z przeznaczeniem na wypłatę
zasiłków okresowych,
d) w rozdz. 85295 – pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o 824 zł –
z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca
2013 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne w zadaniu
inwestycyjnym pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Prądocin –
Dobromierz – Nowa Wieś Wielka (nawierzchnia asfaltowa) ” zwiększono zaplanowane
wydatki o 120.000 zł z kwoty 100.000 zł do kwoty 220.000 zł – po rozpatrzeniu wniosku
o przyznanie dofinansowania zadania przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, uzupełniono
wkład własny budżetu, który jest warunkiem jego otrzymania,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu
terytorialnego zwiększono planowane wydatki o 10.000 zł – z przeznaczeniem na zakup
usług związanych z promocją gminy – aktywność społeczna gminy (środki przeniesiono
z działu 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 - pozostała działalność, działu 926 – Kultura
fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej),
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) rozdz. 80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
kwotę w wysokości 5.802 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i opłatę za dozór
techniczny w Przedszkolu w Nowej Wsi Wielkiej,
b) rozdz. 80104 – przedszkola – zmieniono zasady finansowania wydatków zmniejszono
udział środków własnych o 91.100 zł zastępując je środkami pochodzącymi z dotacji
celowej z budżetu państwa na realizację zdań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2014 r., środki własne gminy w wysokości 91.100 zł przeznaczono
do działu 600, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna;
a) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - zmieniono zasady finansowania wydatków
zmniejszono udział środków własnych o 28.900 zł zastępując je środkami pochodzącymi
z dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, środki własne gminy w wysokości
28.900 zł przeznaczono do działu 600, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, ponadto
przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 186 zł
z § 4440 do § 4300 – zakup usług pozostałych, w związku z przeliczeniem Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych,
b) w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesiono
pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 540 zł z § 4440 do § 4210
– zakup usług pozostałych, w związku z przeliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych,
c) rozdz. 85295 – pozostała działalność, § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zmniejszono
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wydatki o 2.000 zł, po przeprowadzonej ocenie ofert konkursowych na wykonanie zadań
publicznych 2014 r., plan po zmianie 23.000 zł, (środki przeniesiono do działu 750
Administracja publiczna – rozdz. 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego),
5) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej –
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom
–
zmniejszono planowane wydatki
o 8.000 zł,
po przeprowadzonej ocenie ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 r., plan
po zmianie 134.000 zł, (środki przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna – rozdz.
75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego).
Ogółem plan wydatków zwiększono o 448.660 zł i po zmianach wynosi 44.520.554 zł.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.359.352 zł.
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