Uchwała XXXVI/303/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmiany budŜetu na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,. lit. i i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591: z późn. zm.)
Rada Gminy Gołuchów uchwala co następuje:
§l
W uchwale Nr XXX/254/2009 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29.12.2009 r. w sprawie
uchwalenia budŜetu gminy na rok 2010., zmienionej uchwałami Rady Gminy Gołuchów
w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2010 r.: Nr XXXI/261/2010 z dnia 15.02.2010 r.,
Nr XXXII/267/2010 z dnia 31.03.2010 r., Nr XXXIII/271/2010 z dnia 29.04.2010 r.,
Nr XXXIV/280/2010 z dnia 28.06.2010 r. i Nr XXXV/291/2010 z dnia 31.08.2010 r.
oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budŜetu na rok 2010:
Nr 286A/2010 z dnia 20.05..2010 r., Nr 296/2010 z dnia 31.05.2010 r., Nr 302/2010
z dnia 18.06.2010 r., Nr 307/2010 z dnia 30.06.2010 r. i Nr 319/2010 z dnia 30.07.2010 r. –
- wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1 :
- ust. 1 zmniejsza się dochody budŜetu gminy
i zwiększa się
o kwotę
- zmniejsza się dochody bieŜące
i zwiększa się
o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr l,

o kwotę
198.964 zł
o kwotę
198.964 zł

13.018 zł
do kwoty
13.018 zł
do kwoty

23.954.349 zł
22.645.098 zł.

- ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
o kwotę
52.064 zł
do kwoty
3.846.595 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. W § 2:
- ust. 1 zmniejsza wydatki budŜetu gminy
i zwiększa się
o kwotę
- zmniejsza się wydatki bieŜące
i zwiększa się
o kwotę
- zmniejsza się wydatki majątkowe
i zwiększa się
o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2,
-

o kwotę
487.789 zł
o kwotę
266.789 zł
o kwotę
221.000 zł

301.843 zł
do kwoty
180.843 zł
do kwoty
121.000 zł
do kwoty

26.806.353 zł,
21.023.731 zł,
5.782.622 zł,

ust. 2 pkt.1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 52.064 zł
do kwoty
3.846.595 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3;

- ust. 3 zmniejsza się ustalone wydatki majątkowe o kwotę
i zwiększa się
o kwotę
221.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4,

121.000 zł
do kwoty

5.782.622 zł,

- ust. 4 Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz
wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- ust. 5. Określa się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków Unii
Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) a takŜe inne środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi,
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
3. W § 4:
- ust. 2. zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
o kwotę 40.000 zł do kwoty
zgodnie z załącznikiem nr 7

141.154 zł,

4. W § 5:okreslone plany przychodów i wydatków zakładów budŜetowych ustala się:
1. przychody w wysokości
4.610.050,00 zł,
2. wydatki w wysokości
4.665.257,71 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. W§ 6 określony plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska ustala się:
l) dochody w wysokości:: 202.995 zł,
2) wydatki w wysokości:: 202.995 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/ - / Jan Sobczak
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Uzasadnienie

Zwiększ enie dochodów
Nastąpiło w związku z:
1. otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-260/10 z dnia
06 września 2010r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin
z województwa wielkopolskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w
maju i czerwcu 2010 roku - w kwocie: 50.000 zł.
2. otrzymaniem pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr PK-CBS-OL-45PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej
przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie, przeznaczonych na realizację
finansowanie prac związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2010 roku
– polegającego na aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych - w kwocie: 2.064 zł.
3. otrzymaniem pisma Ministra Finansów ST8/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010r. w
sprawie przekazania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej –
przeznaczonej na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów
bieŜących w obiektach oświatowych - w kwocie: 20.000 zł.
4. przewidywania większych dochodów
w kwocie: 126.900 zł,
w tym:
a) w dziale „750 – Administracja publiczna”:
- mandaty wystawione przez straŜnika
w kwocie:
600 zł,
- wpływy z róŜnych opłat(Urząd Gminy)
w kwocie:
2.000 zł,
- wpływy z róŜnych opłat(za sprzedaŜ folderów)
w kwocie:
1.000 zł,
- wpływy z róŜnych dochodów(refundacja zatrudnienia
pracowników do prac publicznych
w kwocie:
80.000 zł,
b) w rozdziale „75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
w kwocie
7.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
w kwocie:
20.000 zł,
c) w rozdziale „75814 – RóŜne rozliczenia finansowe”
- wpływy z odsetek konta bankowego
w kwocie
5.934 zł,
d) w rozdziale „85201 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
- wpływy z róŜnych dochodów
w kwocie:
1.000 zł,
e) w rozdziale „85295 – Pozostała działalność”
- wpływy z róŜnych dochodów
w kwocie:
7.300 zł,
f) w rozdziale „90095 – Pozostała działalność(w Gospodarce komunalnej)”
- wpływy z opłaty produktowej
w kwocie:
1.226 zł
- wpływy z róŜnych dochodów
w kwocie:
840 zł,
Łącznie dochody zwiększono

o kwotę:

198.964 zł

Zmniejszenie dochodów
1. w rozdziale „80101 – Szkoły podstawowe”
- wpływy z usług
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w kwocie:

13.000 zł

2 w rozdziale „85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy
szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy”
- wpływy z usług
w kwocie:
18zł
Łącznie dochody zmniejszono
o kwotę:
13.018 zł

Zwiększ enie

wydatków

1. Wprowadzenia do budŜetu, kwoty wymienionych w pkt. 1 - 3 zwiększenia dochodów
na realizację wydatków bieŜących tam wymienionych
w kwocie:
72.064 zł
2.. Wprowadzenia do budŜetu, zwiększenie wydatków bieŜących:
- na funkcjonowanie „Administracji publicznej”
w kwocie
91.600 zł
- na wydatki w „Pomocy społecznej”
w kwocie
8.300 zł
- wydatki na bieŜące utrzymanie dróg gminnych
w kwocie:
7.000 zł
3. Wprowadzenia do budŜetu, zwiększenie wydatków inwestycyjnych:
- modernizacja Domu Kultury w Kucharkach
w kwocie
20.000 zł
Łącznie wydatki
zwiększono
o kwotę:
198.964 zł
Zmniejszenie wydatków
1. Wprowadzenia do budŜetu, kwoty wymienionych w pkt. 1 - 2 zmniejszenia dochodów
na realizację wydatków bieŜących tam wymienionych
w kwocie:
13.018 zł

Zmiany budŜetu
1. Wprowadzenia do budŜetu, zwiększenie wydatków inwestycyjnych:
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w Gołuchowie
przy ul. Asnyka
- projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu domków jednorodzinnych
w Kościelnej Wsi
- modernizacja sali OSP Jedlec
- modernizacja sali wiejskiej w Kucharach
Razem wydatki inwestycyjne

w kwocie:

170.000 zł

w kwocie:
w kwocie:
w kwocie:

6.000 zł
5.000 zł
20.000 zł
201.000 zł

2. Wprowadzenia do budŜetu, zwiększenie wydatków bieŜących:
- na bieŜące utrzymanie dróg gminnych
w kwocie:
- na świadczenia pomocy dla uczniów
w kwocie:
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Trójcy
w Kucharkach na prace konserwatorskie, restauratorski
i roboty remontowe przy zabytkowym, drewnianym kościele w kwocie:
Razem wydatki zwiększono
o kwotę:

45.000 zł
2.825 zł

40.000 zł
288.825 zł

3. W związku z zakończeniem niektórych prac inwestycyjnych i przewidywanym niŜszym
wykonaniem – zmniejszmy plany wydatków inwestycyjnych:
- budowa wodociągu przesyłowego Karsy-śychlin
o kwotę:
20.000 zł
- przebudowa drogi gminnej Tursko-Gołuchów polegająca
na wydzieleniu ścieŜki rowerowej
o kwotę:
2.000 zł
-.budowa w Kościelnej Wsi ciągu pieszo-jezdnego dł. 0,70 km
(wzdłuŜ drogi krajowej)(dokończenie)
o kwotę:
2.000 zł
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- przebudowa drogi gminnej w Jedlcu
- projekt budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła
- rozbudowa Sali wiejskiej w Krzywosądowie
realizację przeniesiono na 2011 r)
Razem wydatki inwestycyjne zmniejszono
o kwotę:

o kwotę:
o kwotę:

45.000 zł
2.000 zł

o kwotę:

50.000 zł
121.000 zł

4. Ponadto zmniejszono wydatki bieŜące:
- na bieŜące utrzymanie szkól podstawowych
w kwocie:
- w gospodarce komunalnej – finansowane ze środków finansowych
pochodzących z pobranych opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę:
- w pozostałych zadaniach kultury – wydatki na remonty
o kwotę:
- przeznaczone na obsługę długu publicznego(odsetki od kredytów i
poŜyczek)
o kwotę:
Razem wydatki bieŜące zmniejszono
o kwotę:

100.000 zł
167.825 zł

Ogółem wydatki zmniejszono

288.825 zł

o kwotę:

2.825 zł
40.000 zł
25.000 zł

Ponadto w planie dochodów budŜetowych kwotę dotacji ze środków europejskich w kwocie
94.313 zł przeniesiono z rozdziału „85395 – Pozostała działalność(w dziale „Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej” do działu rozdziału „75862 – Program Operacyjny Kapitał ludzki”
Do wieloletniego planu inwestycyjnego i do planu wydatków na projekty i programy realizowane
ze środków Unii Europejskiej wprowadza się zmiany wynikające z zmian w planie wydatków
inwestycyjnych. Ponadto do wieloletniego planu inwestycyjnego dopisano do realizacji na 2011
w zakresie realizacji inwestycji drogowych zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej
Macew – Jedlec” o wartości 1.400.000zł(finansowane w kwocie: 700.000 zł z Narodowego
Programu. Przebudowy Dróg Lokalnych; 142.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie i
558.000 zł – ze środków własnych gminy).
W związku z pismami Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie i Kierownika
Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu w Gołuchowie wprowadzono zmiany w planach
przychodów i wydatków zakładów budŜetowych

Z up. Wójta
/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy
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ZAŁĄCZNIK NR 5
do Uchwały Nr XXXVI/303/2010
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 września 2010r.
w sprawie zmiany
budŜetu gminy na 2010 rok

Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 - 2012
Cel

Jednostka
realizująca
program

Okres
realizacji

Łączne
nakłady
finansowe

Poprawa jakości
wody dostarczanej
ludności wiejskiej

Urząd Gminy
Gołuchów

2004 r. - 2012 r.

- Budowa wodociągu Karsy - śychlin

Urząd Gminy
Gołuchów

- Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej
Wsi
- Zakup urządzeń do uzdatniania wody w
zakreise usuwania azotanów - SUW
Kucharki

Lp.

Nazwa programu

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2 713 890,48

315 000,00

140 000,00

130 000,00

2009 r.2011 r.

104 880,00

30 000,00

20 000,00

-

Urząd Gminy
Gołuchów

2010 r.

50 000,00

50 000,00

-

-

Urząd Gminy
Gołuchów

2010 r.

65 000,00

65 000,00

-

-

- Budowa studni głębinowe w Gołuchowie

Urząd Gminy
Gołuchów

2011 r. 2012r.

250 000,00

-

120 000,00

130 000,00

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w Gołuchowie przy ul. Asnyka

Urząd Gminy
Gołuchów

2010 r.

170 000,00

170 000,00

-

-

Urząd Gminy
Gołuchów

2009 r.2011 r.

4 006 529,37

1. Zaopatrzenie ludności gminy w wodę
w tym:

34

2. Rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego wraz z
zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Gołuchowie

Turystyka

0,00

1 329 085,28
2/
pozostałe środki
tj.: 2 604 244,09 zł
planuje się pozyskać z
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego

0,00

Lp.

Nazwa programu

3. Budowa i modernizacja dróg

Cel

Poprawa
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym

w tym:
- Przebudowa drogi gminnej Tursko-Gołuchów polegająca na wydzieleniu
ścieŜki rowerowej

Jednostka
realizująca
program

Okres
realizacji

Łączne
nakłady
finansowe

Urząd Gminy
Gołuchów

2003 r. - 2012 r.

13 489 622,00

Urząd Gminy
Gołuchów

2010r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

1 554 000,00

964 435,00

1 000 000,00

384 000,00

384 000,00

-

-

-

Przebudowa drogi gminnej
w Kościelnej Wsi - ul. Kwiatowa

Urząd Gminy
Gołuchów

2010r.

350 000,00

350 000,00

-

-

-

Budowa w Kościelnej Wsi ciągu pieszo-jezdnego dł. 0,70 km (wzdłuŜ drogi
krajowej)(dokończenie)

Urząd Gminy
Gołuchów

2009 r.-2010r.

386 349,67

160 000,00

-

-

Przebudowa drogi gminnej w Jedlcu

Urząd Gminy
Gołuchów

2010 r.

240 000,00

240 000,00

-

-

-

budowa ciągu pieszo - rowerowego
Pleszówka - Tursko(Wielka Wieś)

Urząd Gminy
Gołuchów

2011 r.-2012r.

600 000,00

-

400 000,00

200 000,00

-

przebudowa drogi gminnej Macew - Jedlec

Urząd Gminy
Gołuchów

2011 r.

1 400 000,00

-

558 000,00

-

-

3
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/ pozostałe środki
tj.: 700 000,00 zł
planuje się pozyskać z
Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych
i 142 000,00 zł
ze Starostwa Powiatowego
w Pleszewie
-

Przebudowa drogi powiatowej na terenie
połoŜonym w miejscowości Pleszówka,
polegająca na wydzieleniu ścieŜki
rowerowej

4. Poprawa stanu środowiska
w tym:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Kościelnej Wsi

Ochrona
środowiska

Urząd Gminy
Gołuchów

2010 r.

Urząd Gminy
Gołuchów

2003 r. - 2013 r.

Urząd Gminy 2005 r. Gołuchów - 2014 r.

410 000,00

410 000,00

-

-

21 672 012,64

1 714 282,00

2 463 744,00

932 368,00

13 152 893,00

769 282,00

2 013 694,00
932 368,00
1
/ pozostałe środki
/ pozostałe środki
tj.: 2 730 718,00 zł
tj.: 1 000 000,00 zł
planuje się pozyskać z
planuje się pozyskać z
Programu Rozwoju Obszarów Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Wiejskich
1

w tym:
269 282,00 zł
środki z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

-

Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kuchary

2010 r. - 2011r.

900 000,00

900 000,00

-

-

-

budowa sieci kanalizacji ściekowej
Gołuchów(Przekupów) - Wszołów

2007 r. - 2011r.

500 000,00

45 000,00

450 050,00

-

Lp.

5.

Nazwa programu

Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i
kultury fizycznej

Okres
realizacji

Łączne
nakłady
finansowe

Poprawa bazy
Urząd Gminy
oświatowej i kultury
Gołuchów
fizycznej

2005 r. - 2012 r.

9 916 933,54

Cel

Jednostka
realizująca
program

2010 r.

2011 r.

2012 r.

0,00

800 497,85

174 236,87

400 000,00

-

400 000,00

-

15 000,00

-

15 000,00

-

1 765 238,54

-

385 497,85 zł
/ pozostałe środki
tj.: 499.793,20 zł planuje się
pozyskać z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego

174 236,87 zł
/ pozostałe środki
tj.: 705.710,62 zł planuje się
pozyskać z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
Operacyjnego

666 131,00

147 941,59

287 180,74

643 131,00

-

-

/ w tym 413 809,00 zł
środki z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

-

-

w tym:
-

Budowa kompleksu boisk sportowych oraz
zagospodarowanie i urządzenie terenów
zielonych w Kościelnej Wsi

Urząd Gminy
Gołuchów

2010 r. - 2012 r.

-

Budowa boiska trawiastego we wsi
Pleszówka

Urząd Gminy
Gołuchów

2010 r.

-

Przebudowa starego budynku, przebudowa
boisk i zagospodarowanie infrastruktury
wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach

Urząd Gminy
Gołuchów

2010 r. - 2012 r.

Urząd Gminy
Gołuchów

2009 r. - 2011 r.

Urząd Gminy
Gołuchów

2009 r. - 2010 r.

6. Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych
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w tym:
- Remont Wiejskiego Domu Kultury w
Kucharkach

-

Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowości
Szkudła

Poprawa bazy
placówek
kulturalnych
na wsiach

Urząd Gminy
Gołuchów

2010 r. - 2012 r.

RAZEM
1

/

2

1 611 253,33

653 131,00

2

1

958 122,33

23 000,00

147 941,59
287 180,74
1
/ pozostałe środki
/ pozostałe środki
tj.: 170 000,00 zł
tj.: 330 000,00 zł
planuje się pozyskać z
planuje się pozyskać z
Programu Rozwoju Obszarów Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Wiejskich
5 845 703,72
2 523 785,61
1

53 410 241,36

Suma środków, które planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
- w 2010r. kwota: 683 091,00 zł
- w 2011r. kwota: 2 900 718,00 zł,
- w 2012r. kwota: 1 330 000,00 zł(w łącznej kwocie 4.913 809,00 zł),

2

/

Suma środków, które planuje się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:
- w 2011r. kwota: 3 104 037,29 zł,
- w 2012r. kwota: 705 710,62 zł(w łącznej kwocie 3.809 747,91 zł),

3

/

Suma środków, które planuje się pozyskać w 2011 r.:
- z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kwota: 700 000,00 zł,
- ze Starostwa Powiatowego w Pleszewie
kwota: 142 000,00 zł(w łącznej kwocie 842 000,00 zł).

4 249 413,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
/ - / Jan Sobczak

