
UCHWAŁA NR XLIII/3/14
RADY GMINY PUCK

Z DNIA 27 LUTEGO 2014 ROKU

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014.

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. – o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2013 r.
poz.594 ze zmianami/

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 84.812.561 zł, na skutek ich zwiększenia o 83.547 zł,
w tym:

1) Dochody bieżące 78.006.744 zł,
2) Dochody majątkowe 6.805.817 zł,

    zgodnie z  załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki  budżetu gminy w łącznej wysokości 83.786.649 zł, na skutek ich zwiększenia o 703.547 zł,
w tym:
    1)   Wydatki bieżące 72.955.918 zł, na które składają się:
          a) wydatki jednostek budżetowych 55.739.668 zł, w tym na:
              -) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.904.534 zł,
              -) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.835.134 zł,
           b) dotacje na zadania bieżące 4.464.108 zł,
           c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.455.905 zł,
           d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
               ust.1 pkt 2 i 3 uofp,  w  części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
               terytorialnego 677.424 zł,
           e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 618.813 zł,
    2)   Wydatki majątkowe 10.830.731 zł, na które składają się:
           a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
               ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej  z realizacją zadań jednostki samorządu 
               terytorialnego 6.783.374 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.025.912 zł przeznacza się na :
   1)   spłatę rat kredytu w kwocie 1.025.912 zł.
4. Ustala  się  przychody  budżetu  w  wysokości 954.088 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.980.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Dokonuje  się  zmiany  w  planie  dochodów i  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 
nr 5 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.



§ 5

Dokounuje się zmiany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych zgodnie z
załącznikiem nr 7.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

          Zmian w budżecie dokonuje się poprzez wprowadzenie dochodów oświatowych w SP Leśniewo w kwocie

13.000 zł. Przyjmuje się dotację z Powiatu Puckiego na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 15.790 zł.  

Z wydatków bieżących na wodociągi przenosi się kwotę 80.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Rozbudowa

sieci wodociągowej". Wprowadza się wolne środki na zadanie „Zagospodarowanie terenu stawu w Gnieżdżewie

oraz terenu rekreacyjnego w Połczynie” , które miały wpłynąć w 2014 ,  a wpłynęły w 2013 roku, dlatego

pomniejsza się plan dotacji na to zadanie o kwotę 620.000 zł. Wprowadza się zwrot środków z zadania z UE

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Zdrada i Połczyno gmina Puck” w

kwocie 687.757 zł, które po stronie wydatków przeznacza się na zadanie „ Studnie Połczyno, Łebcz, Werblinia ”

kwota 192.000 zł,  zadanie „ Budowa kanalizacji Mieroszyno” kwota 390.873 zł, "Wykonanie CO w OSP

Werblinia" 30.000 zł, zabezpieczenie 20 % wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych 24.884 zł oraz

50.000 zł na pomoc dla Powiatu Puckiego. Z rozdziału 90002 przenosi się kwotę 6.444 zł do rozdziału 75023 w

związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 


