
UCHWAŁA NR V/34/15
RADY GMINY PUCK

Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

        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 83.909.625 zł, na skutek ich zmniejszenia 
    o 306.210 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 77.481.796 zł,
2) Dochody majątkowe 6.427.829 zł,

    zgodnie z  załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 80.430.571 zł, na skutekich zmniejszenia
    o 136.210, w tym:
    1)   Wydatki bieżące 71.604.243 zł, na które składają się:
          a) wydatki jednostek budżetowych 56.107.504 zł, w tym na:
              -) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.846.442 zł,
              -) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.261.062 zł,
           b) dotacje na zadania bieżące 5.599.410 zł,
           c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.576.331 zł,
           d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
               ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
               terytorialnego 820.374 zł,
           e) wypłata z tytułu gwarancji i poręczeń 84.000 zł,
           f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 416.624 zł,
    2)   Wydatki majątkowe 8.826.328 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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 
               terytorialnego 4.281.228 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.479.054 zł przeznacza się na :
   1) spłatę rat kredytu w kwocie 3.479.054 zł.
4. Ustala  się  rozchody budżetu w wysokości 3.707.784 zł oraz przychody w wysokości 228.730 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Zgodnie z wytycznymi RIO zmienia się klasyfikację budżetową w planie dochodów opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi z Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0490 na Dz.900 Rozdz. 90002 §

0490 kwota 2.340.185 zł. Przenosi się kwotę 1.000 zł z Dz. 010 Rozdz. 01010 § 4590 do Dz. 900

Rozdz. 90001§ 4590, która dotyczy zapłaty odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności

gruntowej - kanalizacja sanitarna. Po stronie dochodów i wydatków tworzy się plan w rozdziale 85213

§ 2910 w wysokości 1.000 zł celem zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe. Z

dochodów i wydatków bieżących zadania "Wykluczenie cyfrowe nie jest problemem  dla mieszkańców

Gminy Puck" przenosi się środki w wysokości 117.041 zł na dochody i wydatki majątkowe. Zgodnie z

pismem z Ministerstwa Finansów pomniejsza się subwencję oświatową o kwotę 307.210 zł. Braki po

stronie wydatków pokrywa się ze środków, które gmina zaplanowała na wychowanie przedszkolne.

Wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na zadanie

"Remont budynku biurowego dla GOPS" 100.000 zł i 70.000 zł na "Koncepcje gospodarki ściekowej

Rekowo-Połchowo-Widlino". W oświacie przenosi się środki w kwocie 1.640.938 zł  z rozdziałów

80101,80103,80110  w związku z realizacją ustawy budżetowej, która nakłada obowiązek do

wyodrębnienia dwóch nowych rozdziałów dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży tj. rozdziały 80149 i 80150. W związku z uchyleniem Uchwały nr

XLIX/101/14 Rady Gminy Puck z dnia 25.09.2014 r. w sprawie pomocy dla Powiatu Puckiego w

wysokości 950.000 zł środki te przeznacza się również na pomoc dla Powiatu z tym że na zadanie pn.

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz

z odwodnieniem na odcinku Smolno-Mrzezino" i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w

miejscowości Żelistrzewo".


