
Uchwała Nr XXXV/301//2006
Rady Gminy Przywidz

z dnia 16 czerwca  2006r.

  w sprawie:
 zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok             
      Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 4 i pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) 
w związku z  art. 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Gminy Przywidz
uchwala, co następuje:

§1.
  Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przywidz :
      1.  Po stronie dochodów : 
           1)  zwiększenie planu dochodów  o kwotę  -    39.420,- zł 
           - zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2.   Po stronie wydatków  : 
     1) zwiększenie  planu wydatków o kwotę   -    77.410,- zł  
     2) zmniejszenie planu wydatków  o kwotę  -    13.000,- zł 
     - zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
                                                                   §2. 

Po dokonanych zmianach wg § 1 budżet gminy Przywidz na 2006r. wynosi:
1. Dochody budżetowe                     -    9.427.719,- zł
2. Wydatki budżetowe                    -  10.223.059,- zł

1) wydatki bieżące                  -    9.244.575,- zł 
2) wydatki majątkowe                    -      978.484,- zł 
    w tym : z załączników   
,,Plan rocznych zadań inwestycyjnych „   - 579.484,- zł 
,, Wieloletni Program Inwestycyjny „       - 399.000,- zł 

§3.
Dochody i dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych gminie ustawami na 2006 rok w wysokości 1.601.395,- zł, otrzymuje brzmienie jak 
w złączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§4.
1. Załącznik – Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006rok 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Załącznik –  Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz 
przeznaczeniem nadwyżki budżetu na 2006r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5, 
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Przywidz.



Uzasadnienie : 
WYDATKI 
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,- zł na zakup agregatu 
nr 2 do przepompowni w Przywidzu na ul. Jesionowej, ponieważ planowane środki w kwocie 
11.000,- zł są niewystarczające oraz zwiększenie wydatku na podróże służbowe krajowe w 
kwocie 2.500,- zł.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział  70005 - Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami
a)  zwiększenie wydatków o 3.000,- zł  z przeznaczenie na opłaty notarialne z tytułu zawarcia 
aktu notarialnego do umowy zamiany gruntów z Nadleśnictwem:
 - położonych w Jodłownie z przeznaczeniem na remont i przebudowę drogi nr 221 w 
Jodłownie, 
 - położonych w Przywidzu z przeznaczeniem na poszerzenie boiska szkolnego oraz gruntu 
przyległego do Jeziora Przywidzkiego, 
oraz opłaty od wniosków o wpis prawa własności w księdze wieczystej powyższych gruntów 
oraz gruntów położonych w Marszewskiej Górze i w Hucie Dolnej, 
b) zwiększenie wydatków o 1.000,- zł na koszty postępowania sądowego od pozwów za 
zalegle czynsze mieszkaniowe, 
c) ustalenie wydatku majątkowego w łącznej kwocie 11.500,- zł, na wykup budynku po byłej 
zlewni mleka w Klonowie Dolnym od Spółdzielni Mleczarskiej „ Maćkowy „ w Gdańsku w 
wysokości 10.000,- zł  z przeznaczeniem na odbywanie zebrań wiejskich, szkoleń i innych 
zadań związanych z działalności statutową sołectwa, natomiast kwota 1.500,- zł zostanie 
przeznaczona na opłatę  notarialną i sądową związaną z zakupem tej nieruchomości. 

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział  75412 – 
Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.400,- zł na realizacje 
projektu „ Adaptacja poddasza remizy strażackiej w Jodłownie na świetlicę wiejską „ w 
związku z przeniesieniem w montażu finansowym z dofinansowania za środków 
Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na wkład finansowy gminy. 

4. Dział 801- Oświata i wychowanie
 a)  rozdział – Szkoły podstawowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.000,- zł 
na wykonanie dodatkowo dokumentacji na urządzenie stołówki i świetlicy w budynku Szkoły 
Podstawowej w Trzepowie.

b)rozdział – Gimnazja zwiększenie wydatków majątkowych jako udział własny do wniosku 
realizowanego w ramach  Kontraktu  Wojewódzkiego, na zadanie " Wykonanie infrastruktury 
towarzyszącej przy boisku gimnazjalnym w Przywidzu", łączny koszt zadania  zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim 
wynosi  85.510,- zł,  z tego udział gminy 35.510,- zł tj. 41,5 %, natomiast maksymalne 
dofinansowanie wynosi 50.000,- zł.
Ponadto zwiększenie wydatków w kwocie 3.000,- zł na zakup usług pozostałych
na wykonanie niwelacji oraz nawiezienie piasku na teren przyległy do boiska Gimnazjalnego.

 



5. Dział 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zmniejszenie  kwoty wydatku 1.000,- zł z zakupu pozostałych usług i ustalenie wydatku na 
pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację porozumienia z  dnia 2.01.2006r.
w sprawie wspólnego wykonywania niektórych zadań wynikających z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla Izby Wytrzeźwień w Gdańsku.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202  Domy pomocy społecznej zmniejszenie 
o 5.000,- zł w wydatkach różne opłaty i składki, a  utworzenie rodzaju wydatku zakup usług 
przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 
w kwocie 9.500,- zł za ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy 
społecznej oraz zmniejszenie o 4.500,- zł w rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w rodzaju wydatku świadczenia społeczne. 
 
7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – oświetlenie ulic, 
placów i dróg, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.500,- zł z wykonania 
dokumentacji technicznej świetlenia od. ul. Łokietka do ul. Słonecznej oraz Brzozowej w 
Przywidzu. 
                                                        
 DOCHODY 
1. Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego- zaangażowanie zwiększonej subwencji oświatowej na 2006r. w 
kwocie  33.420,- zł. 
2. Dział 852, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o 6.000,- zł 
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 

PRZYCHODY 
Zaangażowanie wolnych środków z 2005 r. w wysokości  24.990,- zł.

W załączniku: Dochody i dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok   
Zwiększenie wpłat dochodów należących do administracji rządowej z tytułu dowodów 
osobistych i za udostępnianie danych osobowych o kwotę 4.000,- zł,  w związku z informacją 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznym planie na 2006r. 
sporządziła : M.Piotrowiak                                                                        


