
          
 

UCHWAŁA NR VIII/36/11 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

 
z dnia 18 maja  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) 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 132.326,28 zł - zgodnie z tabelą       
nr 1. 
2) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 155.773,28 zł oraz zmniejsza się 
wydatki majątkowe o kwotę 46.771,00 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 5b „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą 
nr 4. 
5) § 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:”Różnica między 
dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 
742.727,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w wysokości 742.727,00 zł”. 
6) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:”Ustala się przychody 
budżetu w łącznej wysokości 2.245.753,00 zł  i rozchody budżetu w wysokości 
1.503.026,00 zł”, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. 
7) Tabela nr 12 „Plan dochodów i wydatków na 2011 r. - ustawa o drogach 
publicznych” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 6. 
8) 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 projekt unijny pt.”Nowa 
szansa” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz środki 
otrzymane jako darowizna na zorganizowanie festynu rodzinnego na terenie 
gminy. 

2. Zmiany w tabeli nr 2 – wydatki budżetu: 
Po stronie wydatków planuje się dotację celową dla spółki wodnej, w działach 400 
i 754 przesunięcie z wydatków bieżących środków na zakupy inwestycyjne ( 
powyżej 3.500,00 zł ). W dziale 801 zaplanowano przesunięcie wydatków z grupy 
wynagrodzeń i pochodnych na dotacje na zadania bieżące, w dziale 852 
wprowadziliśmy projekt „Nowa szansa” oraz zmniejszyliśmy wydatki bieżące na 
utrzymanie GOPS – jako częściowe pokrycie wkładu własnego do planowanego 
do realizacji projektu oraz zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków dla 
pracowników społecznie użytecznych. 
W dziale 854 zabezpieczono środki jako wkład własny gminy do wypłaty 
stypendiów, natomiast w dziale 921 zmniejszono wydatki majątkowe związane            
z realizacją zadania: „Remont i wyposażenie budynku świetlicy OSP oraz budowa 
boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno” oraz zwiększono wydatki na 
zorganizowanie festynu rodzinnego. 

3. W tabeli nr 3 – zadania inwestycyjne:  
W załączniku wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne: pompa głębinowa, 
motopompa pływająca i kopiarka dla Straży Gminnej w Ostrowach oraz 
zmniejszono wydatki na realizację zadania: „Remont i wyposażenie budynku 
świetlicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”  

4. W tabeli nr 4 – załącznik unijny: 
Zmniejszono wydatki na realizację zadania: „Remont i wyposażenie budynku 
świetlicy OSP oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno”  
oraz wprowadzono projekt systemowy: „Nowa szansa”. 

5. W tabeli nr 5 – przychody i rozchody: 
W związku z realizacją zadania: „Remont i wyposażenie budynku świetlicy OSP 
oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Imielno” zrezygnowano z 
zaciągania pożyczki w BGK w Łodzi, w związku z czym zmniejszono wcześniej 
zaplanowaną z tego tytułu pożyczkę. 

6. W tabeli nr 6 – wydzielono w wydatkach na straż gminną zakup kopiarki ( zakup 
inwestycyjny ). 

7. W załączniku nr 1 dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2011 roku 
wprowadzono dotację celową dla Spółki wodnej na 2011 rok. 
 


