
 
 

 

UCHWAŁA NR  XXVIII/160/2013 

RADY GMINY ROZDRA ŻEW 

z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 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),  art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje: 
 
 
§ 1. § 1 W uchwale Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2012 roku  
w sprawie budżetu na rok 2013, zmienionej zarządzeniem Nr 3/2013 Wójta Gminy Rozdrażew  
z dnia 15 stycznia 2013 r.  Zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 lutego 2013 r., uchwałą  
Nr XXV/145/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2013r., uchwałą  
Nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 marca 2013r., oraz uchwałą  
Nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 11 kwietnia 2013r.wprowadza się  
następujące zmiany 
 
 
1. Dokonuje się zmian budżetu gminy  
 
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę               470.376,31 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                 379.311,06 
Rozdz. 01095 Pozostała działalność                 379.311,06 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie                  379.311,06 

Dz. 852 Pomoc społeczna          28.940 
Rozdział 85295 Pozostała działalność        28.940 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie                     28.940 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza      12.264 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów      12.264 
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin        12.264 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     32.680 
Rozdz. 92109 Domy  i ośrodki kultury, świetlice i kluby           32.680 
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich …         7.680 
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
 środków europejskich …        25.000 
Dz. 926 Kultura fizyczna         17.181,25 
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej      17.181,25 
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich …        17.181,25 



 
 

 
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                470.376,31 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                  379.311,06 
Rozdz. 01095 Pozostała działalność                  379.311,06 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników         3.363 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne             575,07 
§ 4120 Składki na FP                 82,39 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia          3.210,50 
§ 4300 Zakup usług pozostałych              206,51 
§ 4430 Różne opłaty i składki                  371.873,59 
Dz. 852 Pomoc społeczna          28.940 
Rozdział 85295 Pozostała działalność        28.940 
§ 3110 Świadczenia społeczne         28.940 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza       12.264 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów       12.264 
§ 3240 Stypendia dla uczniów         12.264 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        32.680 
Rozdz. 92109 Domy  i ośrodki kultury, świetlice i kluby            32.680 
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia          7.680 
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        25.000 
Dz. 926 Kultura fizyczna           17.181,25 
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej        17.181,25 
§ 4307 Zakup usług pozostałych          17.181,25 
 
3) Dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków: 

    Zmniejsza się             Zwiększa się 
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      340       340 
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne         340       340 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne           340 
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe          340 
 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    34.128   34.128 
Rozdz. 92109 Domy  i ośrodki kultury, świetlice i kluby    34.128      34.128 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia        4.128 
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia          4.128 
§ 4300 Zakup usług pozostałych         10.000 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    30.000 
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        20.000 
 
Dz. 926 Kultura fizyczna          9.235,75     9.235,75 
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej       9.235,75     9.235,75 
§ 4300 Zakup usług pozostałych         9.235,75 
§ 4309 Zakup usług pozostałych           9.235,75 
    Ogółem przesunięcia    43.703,75   43.703,75 
 
 
 
2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi: 
 
1) dochody ogółem      14.937.774,13 zł 
  w tym: - dochody bieżące    13.835.446,13 zł 
  - dochody majątkowe      1.102.328,00 zł 
  - dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

  zadań zleconych ustawami w wysokości 1.835.048,06 zł 



 
 

  
  - dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
    w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 
    samorządu terytorialnego, w kwocie 951.018,55 zł 
 
2) wydatki ogółem      15.983.758,13zł 
  w tym: - wydatki bieżące    12.406.599,07 zł 
  - wydatki majątkowe w kwocie    3.577.159,06 zł 

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

  zadań zleconych ustawami w wysokości 1.835.048,06 zł 
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego uchwały 

  - wydatki  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
    w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 
    samorządu terytorialnego, w kwocie 2.636.128,07 zł 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
. 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  

Artur Jakubek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uzasadnienie 

 
 

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 470.376,31 zł z tytułu: 
- przyznanej pomocy z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na operację  
  z zakresu małych projektów łącznie w kwocie 49.861,25 zł z tego na: 
 - zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Dzielice   - 17.181,25 zł 
   zgodnie z umową nr 01529-6930-UM1540852/12 
 - wyposażenie istniejącej sali wiejskiej w Wykach - 7.680 zł 
   zgodnie z umową nr 01528-6930-UM1540853/12 
 - zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejska w Budach   - 25.000 zł 
   zgodnie z umową nr 01530-6930-UM1540854/12 
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane z: 
 -  realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
    napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie  379.311,06 zł  
   zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego 
 - realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia  
   pielęgnacyjnego w kwocie 28.940 zł  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego 
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów  
  o charakterze socjalnym w kwocie 12.264 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. 
 

2. Przesunięć w budżecie po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu w tym 
między innymi zabezpieczenia udziału własnego gminy do zadań realizowanych w ramach 
operacji z zakresu małych projektów oraz zwiększenia środków na wykonanie instalacji co  
w świetlicy w Rozdrażewku. 
 
 
 
       Wójt Gminy  
       Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/160/2013 

Rady Gminy Rozdrażew 

      z dnia 29 kwietnia 2013 roku  

 

 

 

Wydatki maj ątkowe w 2013 roku. 

 
 
Lp. 
 

Nazwa zadania Dział, rozdział 
paragraf 

Kwota 

 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
 
  7. 
  8. 
  9. 
10. 
11. 
 
12. 
 
13. 
14. 

 
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew 
Przebudowa drogi w miejsc. Rozdrażew ul 25-go Stycznia 
Przebudowa drogi w miejscowości Trzemeszno 
Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś 
Modernizacja budynku komunalnego-Ośrodek Zdrowia 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w miejscowości 
Rozdrażew - przedłużenie ul. Polnej 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach 
Punkt zbiórki odpadów problemowych 
Zakup samochodu  
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach-zagospodarowanie 
terenu przed świetlicą 
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach-zagospodarowanie 
terenu przed świetlicą 
Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy R-żewek 
Modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR 

 
600/60016/6050 
600/60016/6050 
600/60016/6050 
600/60016/6050 
700/70005/6050 
 
900/90001/6050 
900/90001/6057 
900/90001/6059 
900/90002/6050 
900/90095/6060 
 
921/92109/6057 
 
921/92109/6059 
921/92109/6050 
926/92601/6050 

 
    500.000,00 
     213.450,00 
      75.000,00 
    129.280,00 
      15.000,00 

       
     50.000,00 

    815.328,00 0,00
  1.637.467,00 

29.360,00 
40.500,00 

 
      25.000,00 

  
20.000,00 

    24.774,06 
2.000,00 

                                            Ogółem   3.577.159,06 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy  

Artur Jakubek  
 
 
Rozdrażew, dnia 29 kwietnia 2013 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


