
UCHWAŁA Nr xxxlv/7/10
Rady Gminy Stopnica
z dnia 1ó marca 2010r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010rok.

Na podstawie ar1.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolityDz.I].zŻO0Ir Nr142,poz.t591,ZeZmlanami)wzwiązkuzart.21I,2I2,214 ustawy

z dnla 27 sierpnta 2O09r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009t. Nr 157, poz.7Ż40 ) Rada

Gminy uchwala, co następuje:

$1
I. Zmtenta się dochody zgodnie z załącznl'kiem Nr 1.

Ż, Zmtenta się wydatki zgodnie z załączntkiem Nr 2.

3.Zmteniasię $ 903 zgodnie zzałączntkiemNr 5.

$2
I. Załącznik ''Limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010'207Ż"

otrzymuje brzmienie ustalone w załączntku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznlk"Zadania inwestycyjne roczne w 2010r'' otrzymuje brzmienie ustalone w załączn|ku

Nr 3a do niniejszej uchwały.
3. Załącznik ''Wydatki na programy i projekty realtzowane Ze środków pochodzących z budzetu

Unii Europejskiej oraz innych żródęŁ zagranl'cznych, niepodlegających zwrotowi na2010 rok''

otrzymuje brzmienie ustalone w załączntku Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załączntk ''Wydatki majątkowe na programy i projekty ze środków pochodzących z budzetu

Unii Europej skiej oraz innych żródeŁ Zagtanlcznych, niepodlegaj ących zwrotowi na 20 1 0r''

otrzymuje brzmienie ustalone w załącznl,ku Nr 4b do niniejszej uchwały.

5. Załączntk ''Przychody i rozchody budzetu w 2010r'' otrzymuje brzmienie ustalone w
załączntkuNr 5 do niniejszej uchwały.

$3\_ 
1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących zbudŻetu

Unii Europejskiej oraz innych fuodeł Zagranlczfiych, niepodlegających zwrotowi w wysokości

23 97I 5I8,25zł.
a) wydatki majątkowe 23 676 47],75zł

zgodnie z załącznlkiem Nr 4 i 4b.

2. Ustala się deficyt budzetu gminy w wysokości i2 810 37Ż,54zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodząc yml Z'.

|) zaciąganych kredytow ipoŻyczekw kwocie 12 810 372,54zł.

3. Ustala sie przychody budzetu w kwocie zł 12 868 705,54zł.
4. Ustala się limity zobowiązanztytułuemisji papierów wartościowych otaz kredytów i
p oŻy czek zaciryany ch na :

a) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 12 810 3]Ż,54zł'



a
I

I

w b,m kredyty' poŻyczki i papier;' r'vartościowe zaciąane /emitowane/ lv związku Z umową Zawartą z podmiotcm

dysponu.iącym firnduszami strukturalnymi lr-rb Funduszem Spó.jności LJnii Europe.iskie.j w krvocie 6 194 643,00zł.

5. Upowaznia się Wójta do:

a) zaciągania kredytow 1poŻyczek oraz emisji papieróW Wańościowych na sfinansowanie
planowanego deficytu budzetu w kwocie 12 810 372,54zł;
w fym kredyty , plŻy;zki i papiery waftościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartąz podmiotem

dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii E'uropejskiej w kwocie 6194 643,00zł'

s4
Wykonanie uchwały powielza się Wójtowi Gminy.

$s
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Swiętokrzyskiego i

wchodzi w Życ1e z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
1. Na podstawie pisma Regionalnej Izby obrachuŃowej w Kielcach z dnta 18 stycznia 2010r w
Sprawie propozycji klasyfikacji budzetowej dla środkow Z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska dokonuje się zmiany rozdzlałuklasyfikacji budzetowej. W/w Środki ujęto w Uchwale
Nr XXXIII l2l|0 Rady Gminy Stopnica z dnta 19 stycznia 20I0r w kwocie 21 617 ,34zł po stronie
dochodow w rczdziale "90011-Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej" u po

zmianie jest to rozdział ''90019 - Wpły'lry i wydatki związane z gtomadzeniem środków z opłat i
kat za korzystanie ze Środowiska''.
2. Zmnlejsza się dochody budzetowe w rczdzialę 80101o kwotę zŁ 870 000,00.

3. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę zł. 20 000,00zł wynagrodzeń osobowych ( s 4010) w
dzia\e 7 50Ż3 -Urzędy gmin i zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych (s 4170), poniewaz osoby

do obsługi świetlic będą zatrudniane na podstawie umowy zlecenla.
4. Zmnlejsza się wydatki w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne o kwotę zł 146 199,7] a

zwtększa się wydatk t w r ozdziałach:
- 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł 80 000,00 zprzeznaczeniem
na dodatkowe przyłączakanaIizacyjne dla miejscowości Białoborze i Falęcin Nowy do realizacji
w 2010r.
- 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35 000,00zł na remonty świetlic w
Topoli, Mietlu, Sczytnikach t CzyŻowie (iako jeden wniosek ).
- 75023 - administracja publiczna, $ 4430 o kwotę 8 040,00zł' w zwlązku z przystąpieniem
gminy do stowarzyszenia ''Lokalna Grupa Rybacka Swiętokrzyski Karp,



- 75818 - Rezerwy ogólne i celorve o kwotę zł.23 I59,I7
5. Zmnlejsza się wydatki budzetowe w rozdziale 80l01o kwotę zł. 8]0 000,00
6. W poz. 76 załączntka Nr 3 ''Limity wydatkow na wieioletnie programy inwestycyjne w latach
Ż010-2012" łączne nakłady finansowe ( kolumna nr 5) ustalone został1l na etapie składania
wniosku do RPOWS o dofinansowanie na podstawie opracowanego programu
funkcjonalno-uzytkowego w wysokości 4 4Ż4 660,00zł. Podpisana pre-umowa z Zarządem
Województwa Swiętokrzyskiego zobowiązała gminę do opracowania i przedłoŻenia kornpletnej
dokumentacji projektowej. Całkowity koszt zadania ( koszty robot budowlanych, nadzór,
promocja projektu. dokumentacja projektowa ) zgodnie z opracowym kosztorysem wynosi 6 I 18

830,00zł. Na rok bieŻący pozostanie do wykonanta załoŻona kwota w wysokości 522 IŻ0,00zł, w
roku 2011 planowane wydatki będąwynosiły 5 503 380,00zł' Zgodnie zwytycznymi Marszałka
rozpopczęcie inwestycji powinno nastąpić nie póŹniej niz do końca czeTwca 2010r.
7. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czetwca 2009r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatkow. przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzący ch ze żrodeł zagranl'cznych ( Dz. I] . Nr 1 07, poz. 726 z poŹ. zm.) zmtenia się czwartą
cyfrę paragrafu ''0''dotyczącą środków własnych gminy jako wymagany wkład krajowy w
ramach współfinansowania inwestycji środkami zIJE na czwatrącyfrę ''9'' w łącznej kwocie
10 596 764,55zł.
Nieprawidłowości w/g Uchwały Nr 1,0l20l0 z dnla 24 lutego Kolegium Regionalnej lzby
obrachunkowej w Kielcach usunięto w następujący sposób:
1. Nie dokonuje się zwiększenia dochodów budżetow1lch z t1'tułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych z uwagi na to, Że zgodnte z pismem Ministra Finansów Nr
ST3l4820l2l10 z dnl'a 9 lrrtego 2010 "Ptzekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu
udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru
dyrekĘwnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, poniewaz dochody podatkowe
planowane sąw budzecie państwa na podstawie szacunków'i prognoz''.
2. Doprowadza się do zgodnośct załącznik Nr 3-Limity wydatkow na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2010-Ż012 z załącznlkiem Nr 4 - Wydatki majątkowe na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących zbudŻetu Unni Europejskiej oraz innych żrodęł
Zagranlcznych niepodlegających zwrotowi na 2010r. jak nizej:
- ZałączntkNr 4b było:
Lp'1' łączne nakłady
wydatki w roku budzetowym
w tym środki budzetu jst
Lp.2' łącznenakłady
wydatki w roku budżetowym
W tym środki budzetu jst
- Załączntk Nr 4b jest:

Lp. 1, łączne nakłady
wydatki w roku budzetowym
W tym środki budzetu jst
zgodnie z załącznl'kiem Nr 3 Lp' 1.

Lp.2. łączne nakłady
wydatki w roku budzetowym
w tym środki budzetu jst

6 Ż70 054'14
I 578 619,6r

108 361,66
6 541 114,68
6 461 086,09
3 857 626,09

6 290 054,r4
1 598 619,61

7Ż8 367,66

6 441 114,68
6 367 086,09
3 757 626,09



Zgodnie z załączntkiem Nr 3,Lp.2.
Ponadto prawidłowo określono lata reaIizacjtzadań: ZałNr 3,poz.6. i0 i Ż1 zgodny zzałNr
4b,po2.3,5 i 9.

3. Poz.7 "Budowa przedszkola w Stopnicy'' wykreślono z załącznika Nr 4b.


