
                                                           Uchwała Nr  XXXVI/193/10 

Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 22 czerwca 2010 roku 

 

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Kowiesy na 2010 rok.  

 

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

2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Kowiesy Nr XXXIII/176/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2010 rok, dokonuje się następujących zmian: 

1) W tabeli nr 1 ,,Dochody budżetu gminy na 2010 r.'' dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwały. 

2) W tabeli nr 3 ,,Wydatki budżetu gminy na 2010 r.” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2  

do niniejszej uchwały. 

3) Tabela nr 3a ,,Zadania inwestycyjne w 2010 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

4) W tabeli nr 5 ,,Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.”  dokonuje się zmian, zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

5)Tabela nr 7 ,, Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 

roku 2010” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

6) Tabela nr 8 ,,Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012” 

otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

7) Tabela nr 9 ,,Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

8) Załącznik nr 1 ,, Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym 

do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi: 

 a) dochody budżetu 7.039.129,61 zł, w tym: 

       -  dochody bieżące w wysokości 6.622.129,61 zł, 

       -  dochody majątkowe w wysokości 417.000,00 zł, 

 b) wydatki budżetu 9.992.286,61 zł, w tym: 

 -  wydatki bieżące w wysokości 6.181.323,61 zł, 

 wydatki majątkowe w wysokości 3.810.963,00 zł. 

 

§ 3. 1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 

2.953.157,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.663.901,00 zł, 

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.170.514,00 zł, 



3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 118.742,00zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 2.991.819,00 zł, rozchody w wysokości 38.662,00 zł. 

 

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                         /-/ Janina Rybicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do uchwały: 

1) zwiększa się dochody w kwocie 146.000 zł – dotacja z TFOGR przy Urzędzie Marszałkowskim 

w Łodzi z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych 

relacji : Paplin -Paplinek  66.000 zł, Stary Wylezin – Chrzczonowice -80.000 zł, 

- w kwocie 26.850 zł – dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi, z przeznaczeniem na zadanie 

edukacyjne pn. ,,Dzień Ziemi......” realizowane w Gimnazjum w Jeruzalu -12.950 zł, Szkole 

Podstawowej w Kowiesach – 13.900zł, 

2) zwiększa się wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych: 

 wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Nowy Wylezin – planowany koszt według 

kosztorysu inwestorskiego 370.000 zł było zaplanowane 200.000 zł, dlatego też zwiększa 

się plan o 170.000 zł ( na zadanie to planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 200 tys. zł ) 

 zakup kontenera mieszkalnego dla podopiecznych –  było zaplanowane 15.000 zł, 

niemniej  całość kosztów zakupu z transportem wyniesie 16.000 zł, dlatego zwiększa się 

plan o 1.000 zł; 

 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł – wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli 

Pękoszewskeij i Chełmcach (było zaplanowane 30.000 zł niemniej jednak oszacowane 

koszty wynoszą 38.000 zł); 

 zwiększa się o 5.000 zł plan na wykonanie przebudowy dróg gminnych Paplin -Paplinek 

oraz Stary Wylezin – Chrzczonowice (z uwagi na wyższe kwoty po przetargach); 

 zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan na przygotowywanie inwestycji budowy drogi 

Wędrogów – Pękoszew ( było zaplanowane na 2010 rok 30.000 zł, niemniej zapłacono II 

ratę za dokumentację projektową w wysokości 8 tys.zł a należy jeszcze zapłacić 

odszkodowanie Lasom Państwowym za przekazanie terenów pod drogę w wysokości 

ponad 30 tys. zł.) 

3) w zakresie zadań bieżących: 

 zwiększenie kwoty 70.000 zł na remont drogi w Zawadach poprzez utwardzenie gruzem, 

 zwiększenie kwoty 10.000 zł dotyczy zatrudnienia informatyka w Urzędzie gminy na 

umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu; 

Ponadto zmienia się: 

 w załączniku o dotacjach: nazwa zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja dla Klubu 

sportowego w Jeruzalu przy Gimnazjum (było; nauka pływania i jazdy na łyżwach jest 

turystyka rowerowa i kajakowa) oraz przesuniecie środków na zakupy dla OSP; 

 w załączniku o wydatkach strukturalnych wysokość pożyczki z BGK na przebudowę OSP 

Jeruzal i SUW z wodociągiem w Paplinie; 

 w załączniku o wydatkach sołeckich zmieniają się nazwy zadań. 


