
UCHWAŁA NR IX/44/11 

RADY GMINY NOWE OSTROWY 
 

z dnia 21 czerwca  2011 r. 
 

w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2011 rok 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57              
oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.          
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;         
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,                
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230             
i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) oraz art. 211, 212, 214, 
217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, 
poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) uchwala się,                
co następuje: 
 

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej: 
1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 42.680,00 zł i zwiększa się 
dochody majątkowe gminy o kwotę 60.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1. 
2) Zmniejsza się wydatki bieżące gminy o kwotę 62.320,00 zł oraz zwiększa się 
wydatki majątkowe o kwotę 165.000,00 zł  - zgodnie z tabelą nr 2. 
3) Tabela nr 5a „Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Nowe Ostrowy 
zaplanowanych do realizacji w 2011 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą             
nr 3. 

  4) Tabela nr 12 „Plan dochodów i wydatków na 2011 r. - ustawa o drogach 
 publicznych” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 4. 

5) Załącznik nr 1 „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu gminy podmiotom 
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie do uchwały: 
 

1. Zmiany w tabeli nr 1 – dochody budżetu: 
Po stronie dochodów budżetu gminy wprowadzamy dotację z FOGR w Łodzi jako 
dofinansowanie do remontu drogi w miejscowości Kołomia, zwiększamy wpływy 
ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększamy plan na podatek od środków 
transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych. Ponadto wprowadzamy 
środki dotacji na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zwrot z Urzędu 
Marszałkowskiego środków z projektu realizowanego w 2010 r. pt. „Organizacja 
festynu oraz dożynek w gminie Nowe Ostrowy” oraz zwiększamy plan środków z 
tytułu darowizn na organizację dożynek gminnych w 2011 r. 

2. Zmiany w tabeli nr 2 – wydatki budżetu: 
Po stronie wydatków w dziale Transport i łączność planuje się zwiększenie planu 
na wydatki inwestycyjne (uwzględniając dotacje z FOGR w Łodzi), wprowadza się  
plan na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika 
obsługującego koparko-ładowarkę oraz zmniejsza się wydatki na zadania 
statutowe. Ponadto zwiększa się plan wydatków na remont w przedszkolu, 
dowożenie uczniów do szkół, plan na zasiłki stałe i składki opłacane od tych 
zasiłków, na zasiłki z zakresu dożywiania, plan na wydatki związane z 
przeprowadzeniem dożynek gminnych oraz zwiększa się plan na dotacje z 
zakresu kultury fizycznej. Zmniejsza się natomiast plan wydatków na zasiłki 
okresowe.  

3. W tabeli nr 3 – zadania inwestycyjne:  
W załączniku wprowadzono zmiany planów na remonty na drogach gminnych. 

4. W tabeli nr 4 – zmniejszono plan wydatków bieżących na drogach gminnych, 
natomiast zwiększono plan na wydatki inwestycyjne.  

5. W załączniku nr 1 dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2011 roku 
zwiększono plan na dotacjach z zakresu kultury fizycznej na 2011 rok. 
 


