
Uchwała Nr XXIII/145/2012  

Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z 
dnia 18.09.2012r. 

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(DzU. Nr 157 póz. 1240 z 2009 r. póz. 1240 z póżn.zmianami) 

Rada Gminy uchwala: 

§1 

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach dokonuje się zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej, w nakładach na przedsięwzięcia oraz ustalonych limitach 
wydatków i zobowiązań. 

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 



Objaśnienia do zmian w WPF na dzień 18.09.2012r. 

Dokunuje się następujących zmian wg wydanych Zarządzeń Wójta Gminy 
zwiększających dochody i wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości zł 
63.122,-: 

1. Zarządzenie Nr 0050/185/2012 z dnia 11.07.2012r zwiększające dochody i wydatki 

o zł. 1.000,- z tytułu otrzymanej opłaty za umieszczenie reklamy ubezpieczeniowej 
"Warty" na festynie OSP rozdział 75412. 

2. Zarządzenie Nr 0050/188/2012 z dnia 26.07.2012r zwiększające dochody i wydatki 

o zł 11.200,- z tytułu otrzymanych decyzji dla GOPS w wysokości 7.000,- dla Ośrodka 
Wsparcia rozdział 85203 oraz 4.200,- na świadczenia pieniężne rozdział 85295. 

3. Zarządzenie Nr 0050/194/2012 z dnia 16.08.2012r.zwiększające dochody i wydatki 

o zł 9.880,- z tytułu otrzymanej dotacji dla GOPS na świadczenia społeczne w 

rozdziale 85295. 

4. Zarządzenie Nr 0050/196/2012 z dnia 30.08.2012r zwiększające dochody i wydatki 

0 zł 41.042,- z tytułu otrzymanych dotacji w rozdziale 85214 na świadczenia 
pieniężne 

zł 3.913,-, w rozdziale 85216 na świadczenia pieniężne zł 29.700,- oraz w rozdziale 
85415 na pomoc materialną dla uczniów zł 7.429,- 

Zmiany dotyczące uchwały budżetowej na Sesję Rady Gminy w dniu 

18.09.2012r 1. Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian: 

- w dziale 010 zmniejsza się plan środków UE na budowę wodociągu po końcowym 

rozliczeniu 

1 zaciągnięciu kredytu w BGK o zł 161.442,63; 

- w dziale 750 zwiększa się dochody o zł 230.069,- z tytułu wpływów z Urzędu Pracy 
za 
pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zł 
88.800,- z 
tytułu planowanej dotacji z WFOSiGW na remont Urzędu Gminy zł 90.856,- oraz 

"Agronomówki" zł 50.413,-; 

- w dziale 756 zwiększa się dochody o kwotę zł 5.986,80 z tytułu zwiększonego 
wpływu odsetek 
od nieterminowych wpłat podatków i opłat zł 5.000,- oraz wydanych decyzji Wójta 
Gminy za 



zajęcie pasa drogowego zł 986,80: 

- w dziale 758 dochody zostaj ą zwiększone o decyzję w sprawie zwrotu wydatków rad 
sołeckich 
za 201 Ir. w kwocie zł 40.438,74: 

- w dziale 801 wprowadza się do dochodów środki UE dotyczące nowego 
projektu pn. 
"Nauczyciel na wsi też potrafi" w ramach POKL. 

- w dziale 851 zwiększa się dochody o zł 21.949,- z tytułu planowanej dotacji z WFOŚi 
GW na 
remont Ośrodka Zdrowia; 

- w dziale 852 zwiększa się dochody UE na projekt realizoany przez GOPS o zł 34.110,81; 

- w dziale 926 zmniejsza się środki UE na wyposażenie siłowni o zł 1.453,60. 

2. Po stronie wydatków zmiany dotyczą: 

- rozdział 01010 - zmniejszenie wydatków ze środków UE na budowę wodociągu zł 12.364,24; 

- rozdział 01095 - zwiększenie wydatków o zł 6.500,- dotyczy przeniesienia wydatków Rad 
Sołeckich z rezerwy wg decyzji zebrań wiejskich. 
 

- rozdział 60014 planuje się wspólfmansowanie drogi powiatowej w Dąbrowie Zielonej 
zł 11.365,- i chodników w Kolonii Raczkowice zł 60.000,- w formie dotacji. 

- rozdział 60016 zwiększa się wydatki na remonty dróg o zł 72.936,57 oraz dokonuje się 
przeniesienia wydatków Rad Sołeckich z rezerwy w wysokości zł 3.897,98 ; 

- rozdział 63095 - zmniejsza się planowane wydatki ze środków UE na Turystyczną Dolinę 
Wiercicy w kwocie zł 232.068,76; 

- rozdział 70005 zwiększa się wydatki na opłaty związane z gospodarką gruntami i 
nieruchomościami o zł 2.334,55; 

- rozdział 75022 dokonuje się zwiększenia wydatków na Radę Gminy o zł 18.000,- 

- rozdział 75023 w rozdziale "Administracji publicznej" zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 
zł 534.667,33 która wynika ze zmniejszeń nakładów inwestycyjnych na remont Urzędu Gminy 
zł 271.667,11, na zadania w ramach Odnowy Wsi zł 375.238,96 oraz zwiększenia wydatków 
bieżących o zł 112.238,74 w tym zł 88.800 dotyczy płac i pochodnych dla pracowników w 
ramach robót publicznych i interwencyjnych: 

- w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia o zł 2.221,98, które wynika z dokonanych zmian 
w wydatkach inwestycyjnych dotyczących nakładów na Przedszkole Gminne zł +41.327,78 oraz 
budynek wielofunkcyjny w Dąbku -39.105,80; 

- rozdział 75412 zwiększa się wydatki dla jednostek OSP o zł 8.000,- ze względu na wysokie 
koszty akcji gaśniczych; 



- zmniejsza się rezerwę w rozdziale 75818 o zł 10.397,98 w związku z decyzjami Rad Sołeckich; 

- w rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki dla szkół podstawowych o zł 14.232,- 
- w rozdziale 80104 wprowadza się wydatki dotyczące nowego projektu zł. 26.404,- 
- w rozdziale 80110 zmniejsza się wydatki dla Gimnazjum o zł 34.200,- 
- w rozdziale 80113 zwiększa się wydatki na dowóz uczniów do szkół o zł 10.000,- 
- w rozdziale 80146 zmniejsza się wydatki na dokształcanie nauczycieli o zł 14.568,- 
- w rozdziale 80195 ustala się wydatki na remont kotłowni w szkole w Dąbrowie Zielonej w 
wysokości zł 158.200,- 

- rozdział 85121 - zmniejsza się wydatki na remont Ośrodka Zdrowia o zł 163.430,27; 

- w rozdziałach 85214 i 85219 dokonuje się zmian w związku z podwyższeniem wydatków na 
realizację projektu przez GOPS w Dąbrowie Zielonej w łącznej kwocie zł 34.228,78; 

- rozdział 90002 zwiększa się wydatki na zakup worków na śmieci o zł l .000,-; 
- rozdział 90015 większa się wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg o zł 6.513,94 
(dotyczy usług) 
- rozdział 90095 - w związku z nową urno wazę schroniskiem dla zwierząt zwiększa się wydatki 
o zł 2.460,- na ostatni kwartał br. 

- w rozdziale 92605 dokonuje się zmniejszenia wydatków ze środków unijnych na własne w 
wysokości 1.453,60 dotyczących wyposażenia siłowni. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


