
                                  UCHWAŁA  Nr  VI/38/2011 

                                     Rady Gminy Kołbaskowo                                                

                                      z  28 marca 2011 roku                          

 

w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2011 rok. 

  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami)- 

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje: 

 

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę  101.256 zł 

 w tym: 

1. Dochody bieżące  101.256 zł 

1) w dziale 758, rozdział 75801, paragraf  2920  o kwotę              -    101.256 zł 

 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na 2011 r. 

 

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  1.041.570 zł 

     w tym: 

1. Wydatki bieżące  392.470 zł 

1) w dziale 758, rozdział 75818, o kwotę                                          -      6.470 zł 

 Rezerwa ogólna. 

2) w dziale 750, rozdział 75075 o kwotę                                            -    66.000 zł     

 Promocja gminy 

3) w dziale 754, rozdział 75412 o kwotę                                           -   320.000 zł 

 Wydatki bieżące na utrzymanie jednostek ochotniczych 

straży pożarnych z terenu gminy Kołbaskowo. 

2. Wydatki majątkowe –  649.100  zł 

1)  w dziale  600, rozdział  60016 o kwotę                                        -   649.100 zł 

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej 

Siadło-Dolne ,Kurów”. 

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  1.142.826 zł 

w tym: 

1. Wydatki bieżące 493.726 zł 

1) w dziale 754, rozdział 75412, o kwotę                                       -   320.000 zł 

 Dotacja celowa dla jednostek ochotniczych 

straży pożarnych na prowadzenie w 2011 r.  

zadań z zakresu ochrony p/pożarowej . 

2) w dziale 801, rozdział 80101 , o kwotę                                      -    101.256 zł 

 Remonty bieżące szkół 

3) w dziale 851, rozdział 85195 , o kwotę                                      -         6.470 zł 

 Wynagrodzenie bezosobowe  pełnomocnika  d/s  

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych. 



4) w dziale 921, rozdział 92195 o kwotę                                          -     66.000 zł 

 Realizacja projektu pn.”Dzień Dziecka Polsko- 

Niemieckie spotkanie integracyjne”. 

2. Wydatki majątkowe -   649.100 zł 

   w tym: 

1) w dziale 010, rozdział 01010 o kwotę                                           -   229.000 zł 

 Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wodociągu  

w m. Kamieniec” II etap 204.000 zł, 

 Zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa wodociągu  

w m. Kamieniec” I etap  25.000 zł 

2)  w dziale 600, rozdział 60016  o kwotę                                         -  298.100 zł 

 Zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi gminnej  

wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami 

w Siadle-Dolnym”. 

3)  w dziale 600 ,rozdział 60016  o kwotę                                         -  122.000 zł      

 Zadanie pn. „Przebudowa zatoki autobusowej  

w m. Warzymice”. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                          

                                                                                   Ryszard Wierzbicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             AUTOPOPRAWKA 

                       Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia  25 marca 2011 r. 

 

do projektu uchwały  Nr VI/38/2011 Rady Gminy Kołbaskowo 

 z dnia  28  marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

 

W projekcie  uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.Dotychczasowy paragraf  2 otrzymuje brzmienie: 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę   1.041.570 zł 

 Dopisuje się po stronie wydatków bieżących: 

1)  dział 754 , rozdział  75412 ,  kwotę   320.000  zł 

 Wydatki bieżące na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 

z terenu gminy Kołbaskowo. 

  

 

2. Paragraf  3 otrzymuje brzmienie: 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  1.142.826 zł 

Dopisuje się po stronie wydatków bieżących: 

1)  dział 754 , rozdział  75412 ,  kwotę   320.000  zł 

 Dotacja celowa  dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na 

prowadzenie  w 2011 roku zadań z zakresu ochrony przeciw pożarowej  

na terenie gminy Kołbaskowo. 

 

 

Dotacje dla ochotniczej straży pożarnej w Kołbaskowie i Smolęcinie z 

przeznaczeniem na prowadzenie w 2011 r. zadań z  zakresu ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej  na terenie gminy Kołbaskowo.  

Środki finansowe zapewnią utrzymanie gotowości bojowej OSP. Dotowane 

jednostki do 31.12.2011 r. przedstawią rozliczenia wykorzystania dotacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  101.256 zł   

Ministerstwo Finansów zwiększyło gminie część oświatową  subwencji ogólnej  

na 2011 rok,  w związku z czym zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o 

101.256 zł  z przeznaczeniem na remonty bieżące szkół z terenu gminy 

Kołbaskowo. 

 

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  721.570 zł z tego: 

 W zadaniach bieżących: 

1) o 6.470 zł  z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wynagrodzenie 

pełnomocnika ds. problemów alkoholowych . 

2) o 66.000 zł z wydatków zaplanowanych na promocję gminy  z 

przeznaczeniem na  realizację projektu pn. „Dzień Dziecka Polsko-

Niemieckie spotkania integracyjne”. Projekt  przewidziany do 

współfinansowania  środkami z UE w wys. 85 %. 

W zadaniach majątkowych : 

1) o kwotę 649.100 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi 

gminnej Siadło-Dolne, Kurów „ z przeznaczeniem na  : 

a) zwiększenie o 25.000 zł dotychczas planowanych wydatków w 

zadaniu ”Budowa wodociągu w m. Kamieniec”  Zadanie   

realizowane od 2010 r., obecnie  w ramach wydatków 

niewygasających. Zmiana planu wydatków pozwoli sfinansować  

roboty dodatkowe zwiększające zakres rzeczowy inwestycji. 

b) realizację nowego zadania pn. „Budowa wodociągu w m. 

Kamieniec - II etap”. Kwota 204.000 zł. Dokumentacja projektowa 

opracowana została w 2010 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje 

uzbrojenie terenu stanowiącego własność gminy a przeznaczonego 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

pod zabudowę mieszkaniową.  

c) zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową sieci 

wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym”. Zadanie  o łącznie 

planowanej wartości 2.926.035 zł ( po dokonanej korekcie)  zostaje 

zaplanowane na lata 2008-2012 (było 2008-2013) z czego 298.100 

zł w 2011 roku. Długa procedura w  uzyskaniu decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji uniemożliwiała 

uzyskanie pozwolenia na budowę i wcześniejsze jej rozpoczęcie. 

Niniejsza zmiana znalazła także odzwierciedlenie w załączniku Nr 

3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

d) Zaplanowanie nowego zadania pn. „Przebudowa zatoki 

autobusowej w m. Warzymice” na kwotę 122.000 zł .Obecnie 

przystanek autobusowy usytuowany jest w miejscu które stwarza 

duże niebezpieczeństwo dla pieszych jak i pojazdów (skrzyżowanie 



dróg powiatowych). Przesunięcie lokalizacji przystanku i 

wybudowanie zatoki autobusowej poprawi bezpieczeństwo dla 

pasażerów oraz spowoduje, że autobusy zatrzymujące się na 

przystanku nie będą stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego. 

 
 

 

 

 

 

 

 


