
 

UCHWAŁA NR VII/37/2011 

RADY GMINY ROZDRA śEW 

z dnia 18 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie zmian budŜetu gminy na 2011 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 W uchwale Nr III/15/2010 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie 
uchwalenia budŜetu gminy na rok 2011 zmienionej, Zarządzeniem Nr 2/2011 Wójta Gminy 
RozdraŜew z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budŜetu gminy na 2011 rok,  uchwałą 
Nr IV/19/2011 Rady Gminy RozdraŜew z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmian budŜetu  
gminy na 2011 rok, Zarządzeniem Nr 10/2011 Wójta Gminy RozdraŜew z dnia 25 lutego 2011 r.  
w sprawie zmian budŜetu gminy na 2011 rok, uchwałą Nr V/26/2011 Rady Gminy RozdraŜew  
z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian budŜetu gminy na 2011 rok, uchwałą Nr VI/34/2011 Rady 
Gminy RozdraŜew z dnia 31 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:  
 
 
1. Dokonuje się zmian budŜetu gminy  
 
1) zwiększa się dochody budŜetu gminy o kwotę        47.364 
 
Dz. 600 Transport i łączność            7.742 
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe           7.742 
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane 
 na podstawie porozumień między jst           7.742 
 
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
  z ich poborem           34.249 

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych …   19.170 
§ 0310 Podatek od nieruchomości          14.670 
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat       4.500 
 
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków  

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 
 i opłat lokalnych od osób fizycznych       15.079 

§ 0320 Podatek rolny            15.079 
 
Dz. 852 Pomoc społeczna             1.427 
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej                10 
§ 0920 Pozostałe odsetki                  10 
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Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
  z ubezpieczenia społecznego            1.000 
§ 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          1.000 
 
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
  emerytalne i rentowe                417 
§ 0970 Wpływy z róŜnych dochodów               417 
 
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             50 
Rozdz. 85395 Pozostała działalność                 50 
§ 0920 Pozostałe odsetki                  50 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza          3.896 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów          3.896 
§ 2030 Dotacje celowe  otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych 

zadań  bieŜących gminami            3.896 
 
 
2) zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę        47.364 
 
Dz. 600Transport i łączność            7.742 
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe           7.742 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników          3.500 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              528 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy `                85 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia           3.629 
 
Dz. 852 Pomoc społeczna             1.736 
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
  z ubezpieczenia społecznego           1.000 
§ 4300 Zakup usług pozostałych            1.000 
 
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe                736 
§ 3110 Świadczenia społeczne               736 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza          4.870 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów          4.870 
§ 3240 Stypendia dla uczniów            4.870 
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska         1.016 
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi           1.016 
§ 4300 Zakup usług pozostałych            1.016 
 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       32.000 
Rozdz. 92109 Domy  i ośrodki kultury, świetlice i kluby       32.000 
§ 4270 Zakup usług remontowych          13.000 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych       19.000 
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2) dokonuje się przesunięć w budŜecie gminy po stronie wydatków 
        Zmniejsza się  Zwiększa się 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie     51.153    51.153 
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe     51.153    51 153 
§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników       43.225,05 
§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników         7.627,95 
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe     43.480,05 
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe       7.672,95 
§ 4287 Zakup usług zdrowotnych              255 
§ 4289 Zakup usług zdrowotnych                45 
 
Dz. 852 Pomoc społeczna          305        305 
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne …       305 
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne        305 
 
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe               305 
§ 3110 Świadczenia społeczne              305 
 
    Ogółem przesunięcia  51.458   51.458 
 
 
2. BudŜet gminy po w/w zmianach wynosi: 
 
1) dochody ogółem      13.540.540,26 zł 
  w tym: - dochody bieŜące    12.410.540,26 zł 
  - dochody majątkowe      1.130.000,00 zł 
 

 
2) wydatki ogółem      15.040.249,26 zł 
  w tym: - wydatki bieŜące    10.965.146,26 zł 
  - wydatki majątkowe w kwocie     4.075.103,00 zł 
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 
 
 
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 
 
§ 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

 
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy  
             Artur Jakubek  
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Uzasadnienie 
 
1. Zwiększa się dochody budŜetu  gminy o kwotę 47.364 zł z tytułu: 
- otrzymanej dotacji z powiatu w kwocie 7.742 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 7 marca 2011 r. 
- otrzymanej dotacji celowej z budŜetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 3.896 zł 
  zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3111-63-11 
- pozostałych odsetek w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w kwocie 10 zł 
- realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny w części naleŜnej gminie w kwocie 1.000 zł 
- wpłat zasiłków zwrotnych z pomocy społecznej w kwocie 417 zł 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 50 zł 
- ponadplanowych wpływów z podatków od nieruchomości, rolnego oraz odsetek z tytułu  
  nieterminowych wpłat podatków łącznie  w kwocie 34.249 zł 
 
2. Zwiększa się wydatki  budŜetu  gminy o kwotę 47.364 zł z przeznaczeniem na: 
- utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie gminy w kwocie 7.742 zł 
- pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w ramach funduszu alimentacyjnego  
  w kwocie 1.000 zł 
- zasiłki stałe realizowane w ramach dotacji na zadania własne gminy w kwocie 736 zł jako  
  uzupełnienie wkładu własnego gminy 
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie 4.870 zł w tym 20% z budŜetu gminy 
- wywóz odpadów w kwocie 1.016 zł 
- remont świetlicy wiejskiej w Wolenicach w kwocie 13.000 zł 
- wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej w RozdraŜewie w kwocie 19.000 zł 
 
3. Przesunięć  między paragrafami w budŜecie gminy dokonuje się w dz. 801 Oświata  
i wychowanie w związku z realizacja programu „Indywidualizacja nauczania” oraz między 
rozdziałami w dz. Pomoc społeczna w celu zabezpieczenia udziału własnego gminy przy realizacji 
zadań dofinansowanych z budŜetu państwa. 
 
 
 
 
       Wójt Gminy  
       Mariusz Dymarski  
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/37/2011 

Rady Gminy RozdraŜew 

      z dnia 18 kwietnia 2011 roku 

 

Wydatki maj ątkowe w 2011 roku. 

Lp. 
 

Nazwa zadania Dział, rozdział 
paragraf 

Kwota 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
 
14. 
15. 
 
16. 
 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
 
27. 
 
28. 
29. 

Przebudowa drogi w miejscowości Grębów 
Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki 
Przebudowa. drogi w miejsc. Wolenice – Dębowiec - Dzielice 
Przebudowa drogi w miejscowości RozdraŜew ul. 25 Stycznia 
Przebudowa drogi w miejscowości Maciejew 
Remont drogi w miejscowości Nowa Wieś 
Remont drogi w Wykach 
Modernizacja w budynku Ośrodka Zdrowia 
Budowa podjazdu do budynku urzędu 
Zakup syreny – dotacja dla OSP  
Budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej wsi - dokumentacja 
Zakup pieca do ZSP w RozdraŜewie 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości RozdraŜew 
 – ul. Sportowa 
Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w RozdraŜewie 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości 
RozdraŜew – osiedle  
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości 
RozdraŜew – osiedle  
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach 
Zakup przyczepy na oczyszczalnię ścieków 
Rekultywacja składowiska odpadów 
Bud. linii oświetlenia ulicznego RozdraŜew osiedle  
Remont świetlicy wiejskiej w Dzielicach 
Remont świetlicy wiejskiej w RozdraŜewie 
Remont sali wiejskiej w Dąbrowie 
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budach 
Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Dzielice 
Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Grębów-
dokumentacja 
Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy Nowa Wieś 
- dokumentacja 
Wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej w R-Ŝewie 
Modernizacja GOSiR w RozdraŜewie 

600/60016/6050 
600/60016/6050 
600/60016/6050 
600/60016/6050 
600/60016/6050 
600/60016/6050 
600/60016/6050 
700/70005/6050 
750/75023/6050 
754/75412/6230 
801/80101/6050 
801/80101/6060 
 
900/90001/6050 
900/90001/6050 
 
900/90001/6057 
 
900/90001/6059 
900/90001/6059 
900/90001/6060 
900/90003/6650 
900/90015/6050 
921/92109/6050 
921/92109/6050 
921/92109/6050 
921/92109/6050 
921/92109/6050 
 
921/92109/6050 
 
921/92109/6050 
921/92109/6050 
926/92605/6050 

    235.110,00 
      93.846,00 
    109.343,00 
    123.479,00 
      50.000,00 
    136.417,00 
      93.000,00 
      53.000,00 
      11.500,00 
      10.000,00 
      15.000,00 
      12.000,00 
 
        7.380,00 
      37.100,00 
 
 1.205.306,00 
 
    805.694,00 
      39.400,00 
      16.000,00 
    225.965,00 
    118.700,00 
    177.918,00 
    343.564,00 
        8.000,00 
      25.961,00 
      27.620,00 
 
        3.800,00 
 
        5.000,00 
      19.000,00 
      66.000,00 

                                            Ogółem   4.075.103,00 
 
RozdraŜew, dnia 18 kwietnia 2011 roku. 
              Przewodniczący Rady Gminy  
                  Artur Jakubek 
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