Uchwała Nr II/16/2006
Rady Gminy w Skąpem
z dnia 06 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe nr XXXVI/213/2005
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe na rok 2006r.
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVI/213/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skąpe
wprowadza się następujące zmiany:
1) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne, jak w załączniku Nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Olczak
Uzasadnienie :
Na podstawie art. 184 ust 1 pkt 2 niniejszą uchwała wprowadza się zmiany wydatków budżetowych (załącznik nr 1) z
tytułu:
w dziale 010 rozdział 01030 wzrost wydatków o kwotę 800,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego w związku z większymi wpłatami niż planowano.
2. w dziale 400 rozdział 40002 wzrost wydatków o kwotę 1.700,00 zł - z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z
tytułu zaległych opłat ekologicznych za 2002r. zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego.
3. W dziale 600:
a) Rozdział 60016 – wzrost wydatków o kwotę 6.350,00 zł – z przeznaczeniem na zakup soli do zimowego
utrzymania publicznych dróg gminnych,
b) Rozdział 60095 – zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł:
i. Przeniesienie do realizacji w kolejnym roku wykonania dokumentacji technicznej budowy parkingu w
miejscowości Niesulice – 20.000,00 zł /patrz załącznik nr 2 do uchwały/ - przeznaczono te środki na potrzeby
inwestycyjne i bieżące,
ii. Zniesienie wydatków na planowaną budowę chodnika w miejscowości Niekarzyn /od przystanku PKS do
Szkoły Podstawowej/ w związku z brakiem porozumienia z Powiatem w Świebodzinie i przeznaczenie tych
środków na inne potrzeby bieżące.
4. W dziale 750, rozdział 75023 wzrost wydatków o kwotę 21.164,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę
„trzynastki” dla Wójta Gminy, Z-cy Wójta Gminy i Skarbnika Gminy za 2005 rok i połowę roku 2004 w związku
z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2006 roku (opublikowano w Dz. U. Nr 34 poz. 243 z
dnia 1 marca 2006).
5. W dziale 754:
a) Rozdział 75403 – zmniejszono wydatki o kwotę 1.053,00 zł i przeznaczono je potrzeby bieżące w tym
dziale.
b) Rozdział 75412 – zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego
i etyliny do samochodów jednostek OSP oraz zakup energii.
c) Rozdział 75414 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.205,00 zł – w związku z zakupem komputera i
zorganizowania szkolenia.
6. W dziale 758 – przeznaczono rezerwę w kwocie 4.453,00 zł na pokrycie bieżących potrzeb.
7. W dziale 852, rozdział 85215 – zmniejszono wydatki o kwotę 20.000,00 zł i przeznaczono je na bieżące
potrzeby.
8. W dziale 900:
a) Rozdział 90001 – zwiększono wydatki o kwotę 17.612,00 zł:
i. Przeznaczenie kwoty 12.000,00 zł na remont i naprawę kanalizacji burzowej w miejscowości Skąpe.
ii. Przeznaczenie kwoty 5.612,00 zł na wykonanie map do celów projektowych w związku z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radoszyn, dotyczące przesyłu ścieków z Radoszyna do miejscowości
Skąpe /patrz załącznik nr 2 do uchwały/.
b) Rozdział 90003 – zwiększono wydatki o kwotę 1.955,00 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na
terenie Gminy.
9. W dziale 921, rozdział 92195 – zwiększono wydatki o kwotę 870,00 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby.
10. W dziale 926, rozdział 92601 – zwiększono wydatki o kwotę 8.850,00 zł:
a) Kwotę 7.330,00 zł przeznacza się na zakup materiałów potrzebnych do modernizacji murawy boiska
sportowego w miejscowości Ołobok,
b) Kwotę 1.520,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem murawy boisk
sportowych w miejscowości Cibórz i Skąpe.
1.

Na podstawie art. 184 ust 1 pkt 5 niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w limitach wydatków budżetowych na
wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik nr 2):
1.
2.

Zadanie Pt. „Budowa parkingu w miejscowości Niesulice” zmieniono okres realizacji na 2007 – 2009, w roku
2007 przygotowanie dokumentacji technicznej, w roku 2009 wykonanie inwestycji,
Zadanie PT. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łąkie i Radoszyn wraz z przesyłem do miejscowości Cibórz –
zwiększono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej w roku 2006.

