
UCHWAŁA NR IV/25/15
RADY GMINY PUCK

Z DNIA 29 STYCZNIA 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 87.100.420 zł, na skutek ich zwiększenia 
    o 348.334 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 80.789.632 zł,
2) Dochody majątkowe 6.310.788 zł,

    zgodnie z  załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 83.451.366 zł, na skutekich zwiększenia 
    o 407.064 zł, w tym:
    1)   Wydatki bieżące 74.846.615 zł, na które składają się:
          a) wydatki jednostek budżetowych 56.701.872 zł, w tym na:
              -) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.219.652 zł,
              -) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.482.220 zł,
           b) dotacje na zadania bieżące 5.313.310 zł,
           c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.393.394 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 937.415 zł,
           e) wypłata z tytułu gwarancji i poręczeń 84.000 zł,
           f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 416.624 zł,
    2)   Wydatki majątkowe 8.604.751 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 4.164.187 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.649.054 zł przeznacza się na :
   1) spłatę rat kredytu w kwocie 3.649.054 zł.
4. Ustala  się  rozchody budżetu w wysokości 3.707.784 zł oraz przychody w wysokości 58.730 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

Dokonuje się zmiany w planie kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

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 7 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Wprowadza się do budżetu dotację z Powiatu Puckiego w wysokości 15.984 zł z przeznaczeniem na

utrzymanie dróg powiatowych. W wydatkach na przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się kwotę

1.000 zł z wydatków bieżących na dotację na zadania bieżące (granty). Wprowadza się wolne środki  

w wysokości 58.730 zł na kontynuację zadania " Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów

gimnazjów w Starzynie i Darzlubiu". Zwiększa sie budżet o dotację z EFRROW na realizację

przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie centrum miejscowości Strzelno" w kwocie 332.350 zł

natomiast wkład własny 212.705 zł przenosi się  z zadania "Drogi gminne, chodniki". Z zadania

"Termomodernizacja -projekty " przenosi się kwotę 106.070 zł z czego 100.000 zł na " Remont

budynku biurowego dla GOPS" i 6.070 zł na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych z terenu gminy

w okresie zimowym w "ogrzewalni". Zmienia się paragraf wydatków przeznaczonych na Fundusz

Wsparcia Policji z bieżącego na majątkowy kwota 24.177.


