
     
  Uchwała Nr XXXVIII/321/2006          

Rady Gminy Przywidz
z dnia 1 września  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  -         42.605,- zł
            - zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 
     2.   Po stronie wydatków  : 

     1) zwiększenie  planu wydatków o kwotę   -     318.781,- zł 
     2) zmniejszenie planu wydatków o kwotę   -     163.570,- 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                     -    9.547.654,- zł
2. Wydatki budżetowe                    -  10.610.100,- zł

1) wydatki bieżące                  -    9.441.214,- zł 
2) wydatki majątkowe                    -   1.168.886,- zł 
    w tym : z załączników   
,,Plan rocznych zadań inwestycyjnych „   - 769.886,- zł 
,, Wieloletni Program Inwestycyjny „       - 399.000,- zł 

§3.
Załącznik –  Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem 
nadwyżki budżetu na 2006 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3, stanowiącym 
integralną część niniejszej uchwały. 

§4.
1. Załącznik – Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006 rok 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4, 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 Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie  100.000 zł, 
na modernizację  hydroforni w Nowej Wsi Przywidzkiej.
Zmniejszenie  z  wydatków  majątkowych  kwoty  350,-  zł  z  zadania  –  zakup  pompy  do 
hydroforni w Koziej Górze i utworzenie rozdziału – Usuwanie skutków klęski żywiołowej
na wykonanie opracowania dotyczącego warunków meteorologicznych na terenie Gminy w 
wyniku suszy. 

2. Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urząd Gminy 
Zwiększenie na wydatki zakupu usług pozostałych o 20.000,- zł, obecnie brak jest środków na 
regulowanie zobowiązań do zawartych umów. W 2005r. wydatkowano 160.212,- zł, a obecny 
plan wynosi 92.000,- zł i jest w 100 % wykonany.   

3. Dział 754 –Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – 
Ochotnicze straże pożarne.
Ze  względu  na  obecne  wyposażenie  OSP  Przywidz,  zdolność  bojowa  jednostki  jest 
ograniczona,  co  uzasadnia  zakup  samochodu   pożarniczego   i  zwiększenie  na  ten  cel 
wydatków  o 25.000,- zł. Zaplanowana na 2006r. kwota  50.000,- zł jest niewystarczająca  na 
zakup na rynku samochodów używanych średniego samochodu o specyfikacji umożliwiającej 
normalne funkcjonowanie jednostki.

4. Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 
Przeniesienie środków w wysokości 160.100,- zł  na wydatki bieżące  wynika z  konieczności 
zabezpieczenia środków w wydatkach bieżących na zakup usług remontowych, w związku ze 
złożonym  wnioskiem  o  dofinansowanie  z  rezerwy  części  oświatowej  subwencji  ogólnej 
na dofinansowanie remontu Szkoły Podstawowej  w Trzepowie.

-rozdział 80110  -Gimnazja 
Zwiększenie o 5.180,- zł wynika z mniejszej kwoty dofinansowania z budżetu państwa na 
realizację  zadania   związanego  z   wykonaniem infrastruktury  towarzyszącej  przy  boisku 
gimnazjalnym  w Przywidzu,  w ramach kontraktu wojewódzkiego.  Łączny koszt  zadania 
wynosi 85.510,- zł ,  z tego: udział Gminy  wynosi  40.690,- zł ( tj. 48 % ) a  dofinansowanie 
44.820,- zł.  
Zmniejszenie  o  2.120,-  zł  z  dodatkowego wynagrodzenia  rocznego i  przeniesienie  kwoty 
620,-zł na opłatę ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz 1.500,- zł na zakup stolików 
i krzeseł do sali multimedialnej.
-  rozdział  80195  Pozostała  działalność –  utworzenie  wydatku  na  wynagrodzenia 
bezosobowe w kwocie 360,- zł za uczestnictwo członków w komisji egzaminacyjnej 
awansu zawodowego 3 nauczycieli. 

5. Dział 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w związku z niepodjęciem odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej, Kolegium RIO w Gdańsku uchyliło zmiany w tym dziale i  w związku z tym 
należy ponownie dokonać zmian polegających na zmniejszeniu 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 w sprawie wspólnego wykonywania niektórych 
zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
dla Izby Wytrzeźwień w Gdańsku

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – oczyszczania 
miast i wsi , ustalenie wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 400,- 
zł  na napoje dla  pracowników terenowych,   a w rozdziale  wpływy i  wydatki  związane 
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o kwotę 
4.271,- zł na opłatę za szczególne korzystanie ze środowiska, z tytułu: opłat za pobór wody, 
za wprowadzanie ścieków do wód oraz za wprowadzanie gazów do powietrza.
Dotychczasowy plan wyniósł 15.000,- zł, opłacono za II półrocze 2005r. w kwocie 
10.247,- zł,  a w terminie do 31 lipca 2006r. należało uregulować kwotę 9.024,- zł,  razem 
wydatek 19.271,- zł, brakujące środki to 4.271,- zł.
 
 DOCHODY : 
1. Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek
 nie posiadających osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 
75621  udziały  gmin  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  –  zwiększenie 
udziału  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych   o  kwotę   42.605,-  zł  –  ponieważ 
przyjęto  plan  na  2006r.  w  kwocie  900.000,-  zł,  natomiast  wg  informacji  Ministerstwa 
Finansów przyjęto kwotę 1.067.771,-  zł,  wykonanie na  30.06.2006r.  wynosi  495.458,-  zł, 
więc zasadnym jest zwiększenie planu dochodów. 
PRZYCHODY :
Zaangażowanie wolnych środków z 2005r. w wysokości 12.606,- zł. 
Zaciągnięcie pożyczki w kwocie 100.000,-zł.

sporządziła : M. Piotrowiak 


