Uchwała Nr XXIII / 150 / 2012
Rady Gminy Gniezno
Z dnia 30.03.2012r.
W sprawie: zmiany budżetu na 2012 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ust 1,2 oraz art 216 ust 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze
zmianami) Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje:
§ 1. 1 W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XXI/ 130/2011 z dnia 29.12. 2011 w sprawie
budżetu Gminy Gniezno na 2012 r. zmienionej :
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1 / 2012 z dnia 24.01. 2012 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/ 139/2012 z dnia 16.02. 2012 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/2012 z dnia 01.03.2012 r.
wprowadza się następujące zmiany :
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.048.300,00 zł.
(zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały )
Po dokonanej zmianie § 1 otrzymuje brzmienie :
1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 27.490.058,30 zł.
W tym : dochody bieżące 25.454.058,30 zł.
dochody majątkowe
2.036.000,00 zł.
2. W ust 2 pkt 2 dokonuje się zwiększenia kwoty dotacji celowej na realizację zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego do kwoty 756.000,00 zł.
( zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały )
W § 2.1 Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.138.300,00 zł.
( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały )
Po dokonanej zmianie § 2 otrzymuje brzmienie :
1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 r w wysokości 29.081.814,30 zł.
w tym : wydatki bieżące
22.100.531,80 zł.
wydatki majątkowe 6.981.282,50 zł.
W ust. 2 pkt 2 dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację zadań wykonywanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
do kwoty
1.837.149,00 zł.
( zgodnie z zał. nr 7 do niniejszej uchwały )
W § 3 Deficyt budżetu w kwocie 1.591.756,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z

tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym .
W § 5. dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanych rozchodów budżetu
do wysokości 1.372.129,00 zł. ( zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały).
W § 7 Dokonuje się zmniejszenia planowanych kwot dotacji do wysokości 1.096.149,00 zł.
w tym :- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.081.149,00 zł.
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 15.000,00zł.
( zgodnie z zał. nr 8 do niniejszej uchwały )
W § 10 dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami planu wydatków na
zadania z zakresu ochrony środowiska .
( zgodnie z zał. nr 6 do niniejszej uchwały )
W § 12 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w funduszu sołeckim ( zgodnie z zał.
nr 4 do niniejszej uchwały ).
§ 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami ,rozdziałami i paragrafami
( zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały ).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2012 .

Uzasadnienie
Po stronie dochodów budżet zwiększono o kwotę 1.048.300,00 zł z tytułu:
dochody majątkowe
370.000,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta Gniezna na inwestycje realizowaną na podstawie
porozumienia (budowa kanału deszczowego w Osińcu)
333.000,00 zł
środki z budżetu państwa na budowę boiska „Orlik”
333.000,00 zł
środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska „Orlik” (umowa nr
8/DSwaORLIK/2012)
12.300,00 zł
dochody bieżące zwiększono do wysokości uzyskanych wpływów
1.048.300,00 zł
Po stronie wydatków budżet zwiększono o kwotę 1.138.300,00 zł z tytułu:
wydatki majątkowe
631.000,00 zł
środki przeznaczone na budowę kanału deszczowego w Osińcu
(581.000,00 zł w tym 370.000,00 zł z UM Gniezna) 50.000,00 zł
zwiększono środki na wodociąg
50.000,00 zł
środki na dokumentację do sieci gazociągu Jankowo Dolne, Jankówko
80.000,00 zł
środki na budowę sygnalizacji na drogach w Mnichowie i Szczytnikach
Duchownych (dokumentacja)
70.250,00 zł
środki na wykup gruntów pod drogami
300.000,00 zł
budowa nawierzchni na boiskach przy szkołach podstawowych w
Zdziechowie i Szczytnikach Duchownych
241.146,00 zł
budowa oświetlenia drogowego
54.700,00 zł
zakup pierwszego wyposażenia na świetlice w Piekarach
175.000,00 zł
środki na budowę boiska „Orlik” (100.000,- zł), 75.000,- zł ogrodzenie
boiska w Zdziechowie (wniosek o dofinansowanie ze środków UE)
103.444,20 zł
zakup wyposażenia na plac zabawa (33.000,- zł plac zabawa w Osińcu –
wniosek o środki z UE) we wsiach: Jankowo Dolne, Kalina, Łabiszynek,
Mnichowo, Osiniec, Pyszczyn, Strzyżewo Smykowe, Wierzbiczany, Wola
Skorzęcka (środki z funduszu sołeckiego)
o kwotę 612.251,00 zł zmniejszono kwotę dotacji przeznaczonej dla UM Gniezna na budowę
Zakładu Utylizacji odpadów w Lulkowie na podstawie otrzymanego pisma z UM Gniezna.
Łącznie wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.093.289,20 zł.
wydatki bieżące zwiększono o kwotę 45.010,80 zł w tym:
60.001,00 zł
zwiększono środki na zakup kamienia na drogi oraz znaki drogowe
20,00 zł
zwiększono środki na podatek rolny (75023)
134,00 zł
środki na podatek rolny (75412)
60.000,00 zł
środki przeznaczone na remont w świetlicach (Braciszewo remont łazienki
wniosek o środki z UE); Strzyżewo Kościelne – roboty dodatkowe
(podłoga)
580,00 zł
środki na podatek od nieruchomości (biblioteki)
120.735,00 zł
Zmniejszono środki bieżące na:

35.917,80 zł
8.000,00 zł
20.820,50 zł
10.000,00 zł
580,00 zł
405,90 zł
75.724,20 zł

środki z fundusz sołeckiego na place zabaw przeniesione na wydatki
inwestycyjne (92601 § 6060)
środki na zakup usług
środki przeniesione na wydatki inwestycyjne (92601 § 6060)
środki przeniesione na 92116 § 4480
środki przeniesione na 92109 § 4210

Dokonano również zmniejszenia rozchodów o kwotę 90.000,00 zł na podstawie aneksu do
umowy kredytowej z Bankiem Spółdzielczym.
W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów w
Lulkowie zmianie uległ załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, przedstawiający dotacje udzielone
przez Gminę dla innych jednostek.
W funduszu sołeckim dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i
paragrafami bez zmiany zadań.

