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UCHWAŁA NR VIII/37/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 12 maja 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanychna podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.” do uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy 
w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2011 roku” do uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak 
załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011 r. § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.446.426 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) pożyczek w kwocie - 1.446 426 zł, 

2. Przychody budżetu w wysokości 1 849 426 zł, rozchody w wysokości 403.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 
3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011 r. § 9 otrzymuje brzmienie: 

"Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.021.828 zł; w tym: 

a) z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 2.021.828 zł 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.446.426 zł; 

a) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.446.426 zł, 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - w kwocie 403.000zł." 

§ 4. W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011 r. § 10 otrzymuje brzmienie: 

„Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa 
w § 9 pkt 1a, 2a w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/37/11

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 12 maja 2011 r.

Plan dochodów na 2011 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/37/11

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 12 maja 2011 r.

Plan wydatków na 2011 r. 
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Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały obejmuje zmiany dochodów, wydatków, przychodów. 

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 2.000 zł, tj. 

- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

2. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 201.246 zł co obejmuje: 

- zmniejszenie wydatków na drogi publiczne powiatowe jako dotacja celowa o kwotę 230.000 zł, 

- zwiększenie wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych o kwotę 12.454 
zł, 

- zwiększenie wydatków na badania lekarskie w OSP o kwotę 3.500 zł., 

- zwiększenie planowanych wydatków z tytułu obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 
2.000 zł, 

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży w ramach projektu "Animator sportu – Orlik 2012"przy Zespole Szkół Publicznych o kwotę 
10.800 zł. 

3. Zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 203.246 zł, po sporządzeniu bilansu za 
2010 rok z wyliczenia wynika że w 2011 roku gmina nie posiada nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. 

4. Deficyt budżetu, limity i upoważnienia dostosowano do kwot wynikających z rozliczenia budżetu. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/37/11 z dnia 12 maja 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/37/11 z dnia 12 maja 2011 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/37/11 z dnia 12 maja 2011 r.
Dotacje celowe w 2011 roku.
Zalacznik5.xls


6

		Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota
2011 r.

		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						1,849,426

		1.		Kredyty		§ 952

		2.		Pożyczki		§ 952		1,849,426

		3.		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903

		4.		Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951

		5.		Prywatyzacja majątku jst		§ 941 do 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957

		7.		Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)		§ 931

		8.		Inne źródła (wolne środki)		§ 950

		9.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994

		Rozchody ogółem:						403,000

		1.		Spłaty kredytów		§ 992		200,000

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		203,000

		3.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963

		4.		Udzielone pożyczki		§ 991

		5.		Lokaty		§ 994

		6.		Wykup innych papierów wartościowych(obligacji komunalnych)		§ 982

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995



&R&8Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/37/11
 Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 12 maja 2011 r.
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

		Nazwa zadania		Dział		Rozdział		Dochody
ogółem		§		Wydatki
ogółem		w tym:

														Wydatki
bieżące		w tym:														Wydatki majątkowe		w tym:

																Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

																wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

		I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

		II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

		III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

		Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej 0716 T Baćkowice-Baranówek		600		60014				2320		270,000		270,000						270,000

		Ogółem						0.00		0		270,000		270,000		0		0		270,000		0		0		0		0		0		0		0		0



&RZałącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/37/11
Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 12 maja 2011 r.
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		Dotacje celowe w 2011 roku

												w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Jednostka otrzymująca dotację		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5		6

		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

		1.		600		60014		Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy		Starostwo Powiatowe w Opatowie		270,000

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		Ogółem										270,000

		* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

		w 2010 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,  w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać

		"wyłoniona w drodze konkursu"



&R&9Załącznik nr 5
do uchwały Nr  VIII/37/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 12 maja 2011r.







