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Uchwała Nr XXV/137/2009 

Rady Gminy RozdraŜew 

z dnia 27 lutego 2009 roku 
 

w sprawie zmian budŜetu gminy na 2009 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
/Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  
o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami/ Rada Gminy uchwala  
co następuje: 
 

§ 1 
 
 
W uchwale Nr XXIV/123/2008 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie 
uchwalenia budŜetu gminy na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
A. Dokonuje się zmian budŜetu gminy  
1. Zwiększa się dochody budŜetu gminy o kwotę      45.380 
Dz. 852 Pomoc społeczna           7.300 
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.. 
                        emerytalne i rentowe          7.300 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań  
            bieŜących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych 
            gminie             1.800 
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań  
            bieŜących gmin           5.500 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza        7.564 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów        7.564 
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań  
            bieŜących gmin           7.564 
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     30.516 
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód      30.516 
§ 0970 Wpływy z róŜnych dochodów       30.516 
 
2. Zmniejsza się dochody budŜetu gminy o kwotę     54.000 
Dz. 852 Pomoc społeczna         54.000 
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
                       na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego  54.000 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań  
            bieŜących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych 
            gminie           54.000 
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3. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę      77.290 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo        15.000 
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    15.000 
§ 4300 Zakup usług pozostałych        15.000 
 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa       10.000 
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami     10.000 
§ 4300 Zakup usług pozostałych          8.000 
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych        2.000 
 
Dz. 750 Administracja publiczna        21.910 
Rozdz. 75023 Urzędy gmin         20.080 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe        14.280 
§ 4300 Zakup usług pozostałych          5.800 
Rozdz. 75095 Pozostała działalność          1.830 
§ 4300 Zakup usług pozostałych          1.830 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie          3.516 
Rozdz. 80104 Przedszkola           3.516 
§ 4300 Zakup usług pozostałych          3.516 
 
Dz. 852 Pomoc społeczna           7.300 
Rozdz. 85214 Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezp.. 
                        emerytalne i rentowe          7.300 
§ 3110 Świadczenia społeczne          7.300 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza        7.564 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów        7.564 
§ 3240 Stypendia dla uczniów          7.564 
 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     12.000 
Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury      12.000 
§ 4300 Zakup usług pozostałych        12.000 
 
4. Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę     54.000 
Dz. 852 Pomoc społeczna         54.000 
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
                       na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego  54.000 
§ 3110 Świadczenia społeczne        52.428 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia            300 
§ 4300 Zakup usług pozostałych             200 
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej       372 
§ 4700 Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej       500 
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji        200 
 
 
5. Dokonuje się przesunięć w budŜecie gminy po stronie wydatków: 
 

    Zmniejsza się            Zwiększa się 
Dz. 801 Oświata i wychowanie            5.274    5.274 
Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         5.274    5.274 
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§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 
 realizowane na podstawie porozumień między 
 jednostkami samorządu terytorialnego        5.274 
§ 4300 Zakup usług pozostałych            5.274 
 
Dz. 852 Pomoc społeczna       114        114 
Rozdz. 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
                       niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre św.rodzin.         114 
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne             114 
Rozdz. 85214 Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezp.. 
                        emerytalne i rentowe      114 
§ 3110 Świadczenia społeczne      114 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza               97         97 
Rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              97         97 
 
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 
 realizowane na podstawie porozumień między 
 jednostkami samorządu terytorialnego             97 
§ 4300 Zakup usług pozostałych                 97 
 

Ogółem przesunięcia:          5.485     5.485 
 
 
 
 

B. BudŜet gminy po w/w zmianach wynosi 
- dochody ogółem        11.381.173 zł 
 
- wydatki ogółem        12.799.749 zł 
  w tym: - wydatki majątkowe        2.954.794 zł 
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  

  administracji rządowej i innych zadań zleconych  
  ustawami         1.417.312 zł 
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

 
- deficyt budŜetu w kwocie 1.418.576 zł 
    zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 
 
 

§ 2 
 
Ustala się dla samorządowych jednostek budŜetowych następujące zasady rozliczeń zwrotu wydatków: 
1/ uzyskane zwroty wydatków dokonanych w roku 2009 przyjmować naleŜy na rachunek bankowy  
    danej jednostki jako zmniejszenie wydatków roku 2009 
2/ uzyskane w 2009 roku zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budŜetowych  
    przyjmować naleŜy na rachunek bankowy jednostki i przekazywać na rachunek bankowy budŜetu  
    gminy jako dochody gminy 
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§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 
 

§ 4 
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Renata Zych – Kordus  
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Uzasadnienie 

 
 
1. Zwiększa się dochody budŜetu gminy o kwotę 45.380 zł w tym z tytułu: 

    -  zwrotu podatku VAT w kwocie 30.516 zł 

    - dotacji celowych z budŜetu państwa w kwocie 14.864 zł zgodnie z pismem Wojewody 

      Wielkopolskiego Nr FB.I-3010-4/09 oraz Nr FB.I-7.3011-40/09 

2. Zmniejsza się dochody budŜetu gminy o kwotę 54.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowych  

   z budŜetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3010-4/09 

3. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę 77.290 zł w tym z wolnych środków roku 2008  

    w kwocie 31.910 zł z przeznaczeniem na: 

    - zwiększenie o kwotę 15.000 zł koszty sporządzenia oceny zasobów wód podziemnych 

       i moŜliwości ich wykorzystania przez ujęcia gminne wraz z badaniami geofizycznymi 

    - wykup gruntu pod przepompownię ścieków w kwocie 2.000 zł 

    - przywrócenie opłotowania przy parkingu w kwocie 8.000 zł 

    - wypłatę odprawy emerytalnej w kwocie 14.280 zł 

    - zwiększenie wydatków na usługi w urzędzie gminy w związku z adaptacją pomieszczeń na  

       kancelarię tajną  w kwocie 5.800 zł 

    - pokrycie kosztów udziału gminy w Lokalnej Grupie Działania w kwocie 1.830 zł 

    - ogrzewanie przedszkola w związku z obowiązkiem naliczenia podatku VAT w kwocie 2.516 zł 

    - wykonanie furtki przy przedszkolu w kwocie 1.000 zł 

    - wykonanie ławek na imprezy kulturalne w kwocie 12.000 zł 

    - zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 7.300 zł 

    - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 7.564 zł 

4. Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy o kwotę 54.000 zł z tytułu zmniejszenia wydatków na 

    świadczenia rodzinne 

5. Przesunięć w budŜecie gminy dokonuje się w związku z uchwałą Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy  

    RozdraŜew z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą  

    Krotoszyn dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w związku z potrzebą  

    zabezpieczenia środków na składkę zdrowotną opłacaną dla osób korzystających z pomocy  

    społecznej. 

 
         Wójt Gminy  
         mgr Mariusz Dymarski  
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/137/2009 

      Rady Gminy RozdraŜew 

      z dnia 27 lutego 2009r. 

 

 

Wydatki maj ątkowe w 2009 roku 

 
 
Lp. 
 

Nazwa zadania Dział, rozdział 
paragraf 

Kwota 

  1. 
  2. 
 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
 
  9. 
10. 
11. 
12. 

Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki 
Przebudowa drogi w miejscowości RozdraŜew 
ul. 25 Stycznia 
Przebudowa drogi w miejscowości Wyki 
Budowa chodnika ul. Powst.Wlkp. RozdraŜew 
Modernizacja budynku komunalnego 
Wykup gruntu pod przepompownię 
Zakup syreny alarmowej dla OSP Nowa Wieś 
Termomodernizacja budynku Przedszkola RozdraŜew 
dokumentacja + I etap 
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Maciejew 
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Nowa Wieś 
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Budy 
Wpłata gminy na rzecz zadania inwestycyjnego Związku 
Gmin Zlewni Górnej Baryczy 
 

600/60016/6050 
 
600/60016/6050 
600/60016/6050 
600/60016/6050 
700/70005/6050 
700/70005/6060 
754/75412/6060 
 
801/80104/6050 
900/90001/6050 
900/90001/6050 
900/90001/6050 
 
900/90002//6650 
 
 

    251.096,00 
 
    109.858,00 
      52.000,00 
      86.000,00 
      16.000,00 
        2.000,00 
        6.000,00 
 
      56.000,00 
 2.313.000,00 
        5.000,00 
        5.000,00 
 
      52.840,00 
 

                                            Ogółem   2.954.794,00 
 
 
 
RozdraŜew, dnia 27 lutego 2009r. 
 
 
 

       
 Przewodniczący Rady Gminy  

mgr Renata Zych – Kordus  
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/137/2009 

Rady Gminy RozdraŜew 

      z dnia 27 lutego 2009 roku 

 

 

 

  Przychody i rozchody budŜetu na 2009 rok 

  ---------------------------------------------------------------------- 

 
Lp. Paragraf Wyszczególnienie Przychody Rozchody 

 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 

 
   952 
 
 
   955 
 
 
   992 

 
Przychody z zaciągniętych poŜyczek  
i kredytów na rynku krajowym 
 
Przychody z tytułu innych rozliczeń 
krajowych 
 
Spłata otrzymanych krajowych poŜyczek 
i kredytów 
 

 
 
     1.278.000,00 
 
 
       375.776,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       235.200,00 
 

 
 

 Ogółem 
 

      1.653.776,00        235.200,00 

 
 
 
RozdraŜew, dnia 27 lutego 2009 roku 
 
 
 

 

Przewodniczący Rady Gminy  
mgr Renata Zych – Kordus  
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