UCHWAŁA nr XXXIV/204/06
RADY GMINY Baruchowo
z dnia 29.03.2006
w sprawie zmian w budżecie Gminy Baruchowo w 2006 roku.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 182 i 184
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. z 2005 roku
Dz.U. Nr 249, poz. 2104Z póżn. zm.)
Rada Gminy ustala
co następuje;
§1W uchwale Rady Gminy NR XXXII/194/05 z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany;
1.Dochody budżetowe zmieniają się
z kwoty 8.130.068zł na kwotę i wynoszą
2. Wydatki budżetowe zmienią się
z kwoty 9.383.142 na kwotę i wynoszą

7.942.586

9.195.660
wg zał ącznika nr 2

w tym wydatki majątkowe ulegają zmianie
z kwoty 3.957.696 na kwotę

3. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi
zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie
pożyczką z WFOŚiGW w kwocie

3.597.535

1.253.074
1.118.074
135.000

4. Zmienia się załącznik nr 1, nr 2, nr 4, nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten
sposób , że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, nr 2, nr 4, nr
5, do niniejszej uchwały.

§2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Komorek

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/204/06
z dnia 29 marca 2006

Zmiany w planie dochodów budżetowych
600- Transport i łączność
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
Paragraf 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień. W dniu 23.03.2006 r. Został podpisany aneks nr 1 do porozumienia
nr 32 zawartego w dniu 24.11.2005 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Zmianie uległ okres związany z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych od 15.11.2005
do 31.03.2006. W związku z tym zmianie uległa kwota dotacji.
Rozdział-60016- Drogi publiczne gminne
Paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z
innych żródeł.
Na podstawie zawartej umowy nr ZO.2222-01/2006 z dnia 09.03.2006 Nadleśnictwo
Włocławek pokryje 50% kosztów remontu drogi Nadleśnictwa ( Nr 191004C łączącej wieś
Czarne i Ośrodki Wypoczynkowe w Skrzynkach o długości 2000 mb, jak również
wspólnego użytkowania remontowanych dróg gminnych Nr 191033C do leśniczówki Goreń
o długości 950 mb w tym 150 mb drogi o nawierzchni piaskowej. Udział Nadleśnictwa w
realizacji zadania wyniesie 20.000 zł
750- Administracja publiczna
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – prace zlecone.
Paragraf 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej. Na podstawie decyzji Nr WFB.I-3011/W/1/06 z dnia
21.03.2006r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył dotację celową z kwoty 43.600 zł na
kwotę 44.400zł.
756- Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek
Rozdział- 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Paragraf- 0010-Podatek dochodowy od osób fizycznych. Na podstawie otrzymanego pisma z
Ministerstwa Finansów zostały zwiększone planowane udziały gmin
w podatku
dochodowym od osób fizycznych na 2006 rok o kwotę 3.628 zł. Plan po zmianach wynosi
337.761 zł.
758- Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek
Rozdział-75801- Część oświatowa subwencji ogólnej.
Na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów została zmniejszona część
oświatowa subwencji o kwotę 5 zł. Plan po zmianach 2.105.822 zł
801- Oświata i wychowanie
Rozdział 6260- Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji
Środki na budowę Kompleksu sportowo – rehabilitacyjnego planujemy pozyskać ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Paragraf- 6290Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora
finansów publicznych.
Zmniejszenie planu o kwotę 145.437 zł nastąpiło w związku ze
zmianą zakresu inwestycyjnego. Połączono dwa zadania inwestycyjne (budowa boisk
sportowych i budowę hali sportowej), dla celów budowy Kompleksu sportowo –

rehabilitacyjnego. Środki planujemy pozyskując z MENiS- ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.
Paragraf 6298- Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów
publicznych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 532.649 zł Udział środków z SPO
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, na
adaptację Szkoły w Czarnem uległ zmniejszeniu o kwotę 17.928 zł zgodnie z wartościami
po przetargowymi i po zmianie plan wydatków na adaptację Szkoły w Czarnem wynosi
122.072 zł zgodnie z kwotami otrzymanymi po przeprowadzeniu procedury przetargowej. W
paragrafie tym zmniejszono jeszcze plan wydatków o kwotę 514.721 zł z w wyniku
otrzymanych informacji, że nie otrzymamy środków na budowę hali sportowej z funduszu
ZPORR.
852- Opieka społeczna
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Paragraf – 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej. Na podstawie decyzji Nr WFB.I-3011/W/1/06 z
dnia 21.03.2006r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył dotację celową z kwoty 5.700
zł na kwotę 7.200 zł.
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze
Paragraf 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin. Na podstawie decyzji Nr WFB.I-3011/W/1/06 z dnia 21.03.2006r.
Wojewoda Kujawsko- Pomorski zmniejszył dotację celową o kwotę 13.600 zł z kwoty
83.700 zł na kwotę 70.100 zł.
854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział - 85415- Pomoc materialna dla uczniów.
Paragraf 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin. Na podstawie otrzymanej decyzji Nr WFB .I.3011-4/06 z dnia 02.03.2006
r. Wojewoda Kujawsko- Pomorskie zwiększył dotację celową o kwotę 17.095 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym.
926 – Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział-92695 - Pozostała działalność.
Paragraf 6298- Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów
publicznych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 140.075 zł w wyniku otrzymanych
informacji, że nie otrzymamy środków na pomostu kąpielowego w Skrzynkach z funduszu
ZPORR.
Zmiany w wydatkach budżetowych
010-Rolnictwo i łowiectwo.
Rozdział 1010- Infrastruktura wodociągowa i sanitarna
Paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne. Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000zł z
przeznaczeniem na budowę dwóch studni głębinowych w miejscowości Kłótno. Plan po
zmianach wynosi 196.776 zł

600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
Paragraf 4300- Usługi pozostałe. W dniu 23.03.2006 r. został podpisany aneks nr 1 do
porozumienia nr 32 zawartego w dniu 24.11.2005 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg
powiatowych. Zmianie uległ okres związany z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
od 15.11.2005 do 31.03.2006. W związku z tym zmianie uległa kwota dotacji o 1.261 zł. Plan
po zmianach 7.568 zł.
60016- Drogi publiczne gminne
4210- Materiały. Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup
kamienia i płynnej masy do naprawy dróg gminnych.
Paragraf 4300. Na podstawie zawartej umowy nr ZO.2222-01/2006 z dnia 09.03.2006
Nadleśnictwo Włocławek pokryje 50% kosztów remontu drogi Nadleśnictwa ( Nr 191004C
łączącej wieś Czarne i Ośrodki Wypoczynkowe w Skrzynkach o długości 2000 mb, jak
również wspólnego użytkowania remontowanych dróg gminnych Nr 191033C do
leśniczówki Goreń o długości 950 mb w tym 150 mb drogi o nawierzchni piaskowej. Udział
Nadleśnictwa w realizacji zadania wyniesie 20.000 zł. Udział środków własnych w
realizacji tego zadania to kwota 27.238 zł. Plan po zmianach to kwota 84.000 zł.
Paragraf 6050- Inwestycje. Na podstawie wartości po przetargowej na budowę drugiego
etapu ścieżki rowerowej w Świątkowicach zmniejszono plan wydatków o kwotę 214.000 zł.
Plan po zmianach 500.000 zł.
Paragraf 6059- Współfinansowanie inwestycji z programem ZPORR. Zwiększono plan
wydatków o kwotę 5.100 zł. . Zwiększenia dokonano zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowanie, zawartej pomiędzy Gminą Baruchowo a Wojewodą Kujawsko –
Pomorskim z których wynika, że należy umieścić tablicę informacyjną określającą nazwę
zadania i zakres rzeczowy robót, oraz z jakich źródeł jest współfinansowanie w ramach
promocji projektu.
Dział 750– Administracja publiczna
Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie
Na podstawie decyzji Nr WFB.I-3011/W/1/06 z dnia 21.03.2006r. Wojewoda KujawskoPomorski zwiększył dotację celową z kwoty 43.600 zł na kwotę 44.400zł.
Paragraf 4210- Materiały. Zwiększono plan wydatków o kwotę 789 zł. Plan po zmianach
3.129 zł
Paragraf 4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększono plan
wydatków o kwotę 11 zł. Plan po zmianach 764 zł.
Rozdział 75023- Urząd Gminy.
Paragraf 4210- Materiały. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na
zakup materiałów do organizacji dożynek powiatowych.
Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł
z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.
Dział 754–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne.
Paragraf 4210- Materiały. Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem
na zakup materiałów do remontu remizy OSP w Goreniu.
Dział 758- Rozliczenia różne
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe
Paragraf 4810- Rezerwy
Zmniejszono plan rezerwy o kwotę 5.500 zł .

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Rozdział 80195-Działalność pozostała
Paragraf 4270- Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont
instalacji elektrycznej w Szkole w Czarnem.
Paragraf 6050- Inwestycje. Zwiększono plan o kwotę 851.701 zł. Zwiększenie planu nastąpiło
w związku ze zmianą zakresu inwestycyjnego. Połączono dwa zadania inwestycyjne
(budowa boisk sportowych i budowę hali sportowej), dla celów budowy Kompleksu sportowo
– rehabilitacyjnego. Środki planujemy pozyskując z MENiS.
Paragraf 6058- Zmniejszono plan o kwotę 532.649 zł. Udział środków z SPO
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, na
adaptację Szkoły w Czarnem uległ zmniejszeniu o kwotę 17.928 zł i po zmianie plan
wydatków na adaptację Szkoły w Czarnem wynosi 122.072 zł zgodnie z kwotami
otrzymanymi po przeprowadzeniu procedury przetargowej. W paragrafie tym zmniejszono
jeszcze plan wydatków o kwotę 514.721 zł z w wyniku otrzymanych informacji, że nie
otrzymamy środków na budowę hali sportowej z funduszu ZPORR.
Paragraf 6059- Współfinansowanie inwestycji. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 325.219
zł. Plan po zmianach 59.428 zł.
Dział 852 -Opieka społeczna
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Paragraf 4130- Składki na ubezpieczenie
Na podstawie decyzji Nr WFB.I-3011/W/1/06 z dnia 21.03.2006r. Wojewoda KujawskoPomorski zwiększył dotację celową z kwoty 5.700 zł na kwotę 7.200 zł.
Paragraf 85214. Zasiłki i pomoc w naturze.
3110- Zasiłki i pomoc w naturze. Na podstawie decyzji Nr WFB.I-3011/W/1/06 z dnia
21.03.2006r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zmniejszył dotację celową o kwotę 13.600 zł
z kwoty 83.700 zł na kwotę 70.100 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność.
Paragraf 3110- Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.152 zł. Kwota 19.152 zł zwiększa
plan wydatków w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych w ramach organizacji prac
społecznie użytecznych. Starosta Włocławski podpisał porozumienie z Urzędem Gminy
Baruchowo na organizację prac społecznie użytecznych na terenie Gminy dla osób
bezrobotnych. Liczba kierowanych osób
do robót to 30 osób, ogółem liczba
przepracowanych godzin to 7980. W ramach robót każdej osobie za przepracowaną godzinę
zostaje wypłacone świadczenie w wysokości 6 zł. 60 % tej kwoty zostaje zrefundowane z
Funduszu Pracy.
Kwota 5.000 zł zwiększa plan wydatków na dożywianie dzieci w ramach zadań własnych
gminy.
Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 3240- Stypendia dla uczniów
Na podstawie otrzymanej decyzji Nr WFB .I.3011-4/06 z dnia 02.03.2006 r. Wojewoda
Kujawsko Pomorskie zwiększył dotację celową o kwotę 17.095 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń
systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym.
Dział 921- Kultura i sztuka
Rozdział 92109- Gminny Ośrodek Kultury
Paragraf 4210- Materiały. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł. Plan po zmianie
22.000 zł.
Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z
przeznaczeniem na organizację wyjazdu zespołu SWOJACY do Francji w ramach promocji
Gminy Baruchowo.
Paragraf 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększono plan
wydatków o kwotę 12 zł. Plan po zmianach 765 zł.

Rozdział 92116- Biblioteka.
Paragraf 4040- Zmniejszono plan wydatków o kwotę 53 zł. Plan po zmianie 1.837 zł.
Paragraf Paragraf 4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększono plan
wydatków o kwotę 12 zł. Plan po zmianach 765 zł.
Dział 926- Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695- Pozostała działalność
Rozdział 6058- Inwestycje. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 140.075 zł. W wyniku
otrzymanych informacji, że nie otrzymamy środków na budowę pomostu z funduszu ZPORR.
Paragraf 6059- Współfinansowanie inwestycji- zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.019
zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Komorek

