
Uchwała  Nr XXI /___/2016 

Rady Gminy Gniezno 

z dnia  12 kwietnia 2016r. 
 

w sprawie   zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 
 

   Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 pkt.9 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. 

Dz.U z 2013r poz.594 ze zm.) art 212 ,ust 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych ( tj. Dz.U z 2013r. poz.885 ze zm.)  Rada Gminy Gniezno  uchwala co następuje : 

                                                           

§  1.W uchwale Rady Gminy Gniezno nr. XVI/101/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały 

budżetowej na 2016r zmienionej : 

 
URG Nr  XVII /104/2016                           z dnia  15.01.2016 r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 7/2016       z dnia 26.01.2016 r. 

URG nr XVIII /108/2016                            z dnia  21.03.2016r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy nr  12/2016    z dnia 25.02.2016r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 18/2016     z dnia  01.03.2016r 

URG Nr XX/139/2016                                z dnia 21.03.2016r. 

Zarządzenie Wójta Gminy nr 22/2016        z dnia 31.03.2016 r. 

 

W § 1.1  Zwiększa  się dochody budżetu  na rok 2016 o kwotę    420.920,00 zł 
        Po dokonanej zmianie § 1 otrzymuje brzmienie : 

  Ustala się łączną kwotę  dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości  - 39.656.314,00 zł. 

  z tego :  dochody bieżące    -   36.315.014,00 zł. 

                dochody majątkowe -   3.341.300,00 zł. 
 (zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały .) 

 

W § 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2016 o kwotę   420.920,00 zł 
  Po dokonanej zmianie § 2 otrzymuje brzmienie : 

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości    43.542.410,00 zł. 

w tym :   wydatki bieżące         -  31.910.910,00  zł. 

                wydatki majątkowe   -  11.631.500,00 zł.  

    ( zgodnie z zał. nr 2 i 3 do niniejszej uchwały ) 

 

W pkt.2.1  Zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

                  do kwoty  13.328.988,69 zł 

          ( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały  ) 

 

         

W § 12  Dokonuje się  zmiany przedsięwzięć oraz przeniesienia planu wydatków 

              między pragrafami ,rozdziałami  w  funduszu sołeckim . 

               ( zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały ) 

 

§  2.  Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z zał. nr 2. 

 

§  3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno . 

 

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę  420.920,00 zł. w związku z wpływem dotacji od 

Wojewody Wlkp, zmianą subwencji oraz zmianą  udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz  

zwiększeniem  dochodów własnych  tj : 

 

1.   dochody  

    70005§ 0770    zwiększono dochody własne z tytułu sprzedaży mienia  o kwotę  400.000,00 zł 

                              ponieważ  już przekroczono zakładany plan wpływów z w/w tytułu   a do sprzedaży  

                              przeznaczono następne działki w m. Szczytniki Duchowne i w Lubochni. 

    85415§ 3240    wprowadzono dotację na zadania własne od Wojewody Wlkp. pismo nr. FB-I.3111.75.2016.5 

                              na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

                              dla uczniów. 16.500,00 zł. 

   75621§ 0010    na podstawie informacji z MF  zwiększono  udziały w podatku dochodowym od  

                            osób fizycznych  o kwotę  33.472,00 zl. 

   75801§ 2920     na podstawie informacji z MF zmniejszono kwotę subwencji w części oświatowej  

                             o  29.052,00 zł 

 

2. wydatki  

    01010§ 4210   zwiększono plan wydatków na zakupy materiałowe w związku ze zmianą  

                             zadania w FS wsi  Łabiszynek , środki przeznaczono na zakup materiałów do  

                             wykonania przyłącza wody do działki ( wykonanie prac przez mieszkańców ) 

                §6050  zwiększono środki na budowę sieci wodociągowych  o kwotę  345.000,00 zł. 

                            w miejscowościach  Lubochnia ,Kalina, Osieniec .Zapotrzebowanie na sieci wodociągowe 

                             stale wzrasta z uwagi na zwiększanie się liczby mieszkańców Gminy. 

    60014§4520    w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi i bieżącymi  zwiększono plan  wydatków  

                             na zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe )o kwotę  5.000,00 zł. 

 

   71004 § 4300   zwiększono plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 10.000,00 zł. 

    75023 § 4040  zmniejszono plan wydatków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, po wypłaceniu 

                            13-tek pozostałą kwotę  przeniesiono na § 4300 i 4170 . 

  75412 § 4110    zwiększono plan wydatków na opłacenie składek ZUS w OSP o kwotę   700,00 zł. 

             § 4430    zwiększono plan wydatków na opłacenie ubezpieczenia sprzętu OSP o kwotę  2.000,00 zł. 

 

                      Na podstawie pisma z ZEAS  dokonano zmian w rozdziałach 80101, 80104,80149,80150 

zmiany dotyczą  wydatków na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i dotyczą  

przeniesienia kwot pomiedzy rozdziałami i paragrafami . 

 

  85415§ 3240   wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów w kwocie  16.500,00 zł. oraz udział 

                           własny gminy w wysokości  4.125,00 zł. 

  90002§ 4040    zmniejszono plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego  

                           o kwotę 1.000,00zł. 

 

 90004§ 4300    zakup usług pozostałych ( sprzątanie terenów zielonych , zwiększono plan o kwotę  1.595,00zł. 

 90005 § 4300  środki przeznaczone na opracowanie  planu gospodarki niskoemisyjnej . 

 90015 § 6050   zmniejszono wydatki na budowę oświetlenia o kwotę  20.000,00 zl. 

 92109 § 4300   zwiększono  wydatki na  bieżące utrzymanie świetlic o kwotę  27.000,00 zł. 

                         w związku z koniecznością   wymalowania   i naprawy  ścian w świetlicy w Piekarach . 

                          W paragrafie znajdują się środki na  wyłożenie kostką placu przy świetlicy w Strzyżewie                                         

Paczkowym ( na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie środkami z UE ).  

92109§ 4210i 4260    zmniejszono wydatki na bieżącą działalność świetlic i przeniesiono do  rozdziału  

                             96101 § 6050 na  plac zabaw we wsi Lubochnia, na to zadanie złożono wniosek  

                             o dofinansowanie środkami z UE .  

 92195 § 4210  w związku ze zmianą  w FS wsi Goślinowo dokonano przeniesienia kwoty 3.000,00zł. 

                          przeznaczonej na zakup materiałów do naprawy miejsca pamięci z § 4210 na § 4300 . 

                          prace ma wykonać  firma . 

           

 

   

 


