
UCHWAŁA  NR XIII/106/2012  

RADY GMINY KRZYŻANÓW 

 z dnia  27 września 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 roku 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 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, 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 2012r.  

poz. 567), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 354.970,00 zł i zwiększa się dochody 

budżetowe o kwotę 711.486,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały. 

 

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.377.139,00 zł i zwiększa się wydatki 

budżetowe o kwotę 1.343.655,00 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 349.048,00 zł. 

 

            2. Zwiększa się rozchody w budżecie gminy – spłaty udzielonych pożyczek krajowych o 

kwotę 40.952,00 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 planowany deficyt budżetu w wysokości 

237.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i 

pożyczek w wysokości 237.000,00 zł”; 

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

pożyczek w wysokości 780.000,00 zł; 

3) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do 

wysokości 100.000,00 zł; 

2) zaciągania w 2012 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań do wysokości 651.576,38 zł; 



3) 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; 

5) Tabela nr 8 „Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska na 2012 r..” otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 5; 

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 

6 do niniejszej uchwały; 

7) Załącznik nr 1 „Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do 

sektora finansów publicznych w 2012 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 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 

 

Dział 600 – zwiększono plan dochodów o kwotę 301.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z 

państwowych funduszy celowych, zgodnie z zawartą w dniu 25 lipca 2012 r. umową nr 

108/RO/2012 na zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Micin – 

Pawłowice – Młogoszyn o długości 2,571 km. 

 

Dział 700  

- zmniejszono o kwotę 230.000,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 17.756,00 zł z tytułu wpływów za użytkowanie 

wieczyste i o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek. 

 

Dział 754 – zwiększono plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej 

otrzymanej na podstawie zawartej w dniu 10 lipca 2012 r. umowy nr  15/OI.II/2012 na 

dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla 

jednostek OSP z terenu Gminy Krzyżanów. 

 

Dział 756  

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 59.920,00 zł z tytułu udziałów gmin w podatku 

dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 23 marca 

2012 r. – pismo ST3/4820/2/2012/459, 

- zwiększono plan dochodów o kwotę 73.000,00 zł z tytułu wpływu podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. 

 

Dział 758 – zwiększono plan o kwotę 65.000,00 zł z tytułu odsetek od lokowanych środków 

finansowych. 

 

Dział 801 – zwiększono plan dochodów o kwotę 53.810,00 zł z tytułu dotacji celowej uzyskanej 

na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie 

Krzyżanów”. Projekt realizowany będzie przez szkoły podstawowe w latach 2012-2013. 

 

Dział  900 

- zmniejszono o kwotę 65.050,00 zł wpływy z tytułu wpłat mieszkańców na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- zwiększono plan dochodów o kwotę 4.920,00 zł z tytułu wpływu kary za wycięcie drzew oraz 

o kwotę 173.000,00 zł z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi opłat 

środowiskowych (wysypisko w Krzyżanówku). 

 

WYDATKI 

 

Dział 400 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, w tym: 4.000,00 zł na 

prowizję dla sołtysów za inkaso należności za zużycie wody i 16.000,00 zł na zakup materiałów 

i wyposażenia oraz energii dla stacji uzdatniania wody. 

 

Dział 600 



- zmniejszono plan wydatków - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 807.758,00 zł i 

zwiększono plan o kwotę 569.164,00 zł – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: z udziałem 

środków unijnych – zadanie pn. Budowa chodników w pasie drogi powiatowej i gminnej wraz z 

kanalizacją deszczową w miejscowościach Kaszewy Kolonia, Kaszewy Dworne oraz Kaszewy 

Kościelne – w związku z podpisaniem w dniu 20.08.2012 r. umowy o przyznanie pomocy Nr 

00641-6930-UMO530034/12, 

 

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 536.763,00 zł na realizację zadań: 

  - przebudowa drogi w Kaszewach Dwornych – 266.000,00 zł 

  - przebudowa drogi Konary – Wały – 270.763,00 zł, 

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.500,00 zł na zadania statutowe związane z 

utrzymaniem dróg gminnych. 

 

Dział 700 – zwiększono plan wydatków bieżących o  kwotę 35.670,00 zł na zadania statutowe. 

 

Dział 750 - zmniejszono o kwotę 28.618,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane i zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na prowizję dla sołtysów. 

 

Dział 754  

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 22.000,00 zł, w tym: 

    - 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup  sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia   

       lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową dla jednostek OSP z terenu gminy,  

    - 3.500,00 zł na remont budynku remizy strażackiej w Kaszewach Kościelnych, 

    - 500,00 zł na zakup pługa do odśnieżania dla OSP Młogoszyn, 

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na zadania statutowe związane z 

ochroną przeciwpożarową i 10.000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

 

Dział 801 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 62.110,00 zł, w tym: 

- 8.300,00 zł  z przeznaczeniem na  założenie monitoringu w budynku gimnazjum, 

- 53.810,00 zł na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie 

Krzyżanów” współfinansowanego ze środków unijnych. 

 

Dział 852 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.682,00 zł na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane dla pracowników GOPS. 

 

Dział 900 

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 540.763,00 zł – zadanie realizowane z 

udziałem środków unijnych pn. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w 

miejscowościach położonych na terenie gminy Krzyżanów (po przetargu). 

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł na zadania statutowe związane z 

gospodarka ściekową. 

 

Dział 921 – zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 6.766,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację projektu pn. „Iskierka ze skarbca kultury ludowej”. 

 

 

 


