
UCHWAŁA NR XV/116/2012  

RADY GMINY KRZYŻANÓW  

 

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krzyżanów na 2012 rok 

      

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. 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 

2004r. 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, Nr 157, 

poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. 

poz. 567), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 

1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 

234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 388.000,00 zł i zwiększa się dochody 

budżetowe o kwotę 27.529,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.353.444,00 zł i zwiększa się wydatki 

budżetowe o kwotę 86.529,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały. 

   

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy z tytułu  zaciągniętych pożyczek i 

kredytów na rynku krajowym o kwotę  503.576,38 zł. 

            2. Zmniejsza się rozchody w budżecie gminy – udzielone  pożyczki o kwotę 38.575,00 

zł. 

            3. Zwiększa się rozchody w budżecie gminy - pożyczki udzielone na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 

24.682,00 zł. 

W związku z tym tabela nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” do uchwały nr 

X/82/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Krzyżanów na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 3 do niniejszej 

uchwały.   

 

§ 4. W uchwale nr X/82/2011 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 28 grudnia 2011 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyżanów na 2012 rok wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę  budżetu w wysokości 

1.669.444,00 zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  w 

kwocie 1.278.520,75 zł,  udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w  kwocie 24.682,00 zł, pozostała kwota w 

wysokości 366.241,25 zł będzie stanowiła przychód budżetu roku 2013.”; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek w wysokości 272.000,00 zł”; 

3) § 16 otrzymuje brzmienie: 



„W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do lokowania w trakcie realizacji 

budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 

prowadzący obsługę budżetu.”; 

4) Tabela nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli 

nr 4 do niniejszej uchwały; 

6) Tabela nr 10 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje nowe brzmienie określone w tabeli nr 

5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

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

 

 
                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                                                                                                               Magdalena Jabłońska   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

DOCHODY 

 

Zmniejszono plan dochodów: 

 

- dział 756  o kwotę 288.000,00 zł z tytułu: 

   - wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    

   o kwotę 170.000,00 zł, 

  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  o kwotę 33.000,00 zł, 

   -  wpływów podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 70.000,00 zł,  

- wpływów podatku od spadków i darowizn o kwotę 15.000,00 zł. 

 

- dział 900 o kwotę  100.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy. 

 

Zwiększono plan dochodów - dział 801 – o kwotę 27.529,00 zł z tytułu zwiększenia części 

oświatowej subwencji ogólnej. 

 

WYDATKI 

 

Dział  600 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 639.248,00 zł  z:  

- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostów na rzece Bzurze w celu ochrony gatunku i 

siedlisk in-situ” w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 

kwotę 50.000,00 zł, 

- zadań w zakresie przebudowy dróg w Kaszewach Dwornych i Konary-Wały – kwotę  

511.863,00 zł, 

-  zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników w pasie drogi powiatowej i gminnej wraz z 

kanalizacją deszczową w miejscowościach Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy 

Kościelne”  kwotę 46.273,00 zł. 

 

Dział 754 – zmniejszono plan wydatków na  inwestycje i zakupy inwestycyjne  i zwiększono 

plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z udziałem środków unijnych o 

kwotę 40.000 zł, w związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy nr 00726-6930-

UM0540058/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413”Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – operacja pt. „Remont 

budynku remizy strażackiej w Kterach”. 

 

Dział  801 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 95.000,00 zł –wydatki majątkowe –  zadanie 

pn.”Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Krzyżanowie”, zwiększono plan wydatków na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.529,00 zł. 

 

Dział 900 – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na: 

- zadanie pn. ”Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na 

terenie gminy Krzyżanów”  o kwotę  1.560.196,00 zł. W dniu 05 listopada 2012 roku podpisano 

aneks z wykonawcą, w wyniku którego zmniejszyła się liczba wykonanych w bieżącym roku 

oczyszczalni  do 20 sztuk ( planowano w 2012 roku wykonać 156 sztuk), 



- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji określającej zasady usuwania i utylizacji materiałów 

zawierających azbest na terenie gminy Krzyżanów” o kwotę 19.000,00 zł i zwiększono o tę 

kwotę wydatki bieżące. 
 


