
UCHWAŁA NR III/11/14
RADY GMINY PUCK

Z DNIA 30 GRUDNIA 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 86.731.833 zł, na skutek ich
zwiększenia o 730.000 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 81.617.214 zł,
2) Dochody majątkowe 5.114.619 zł,

    zgodnie z  załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki  budżetu gminy w łącznej wysokości 92.871.750 zł, na skutek ich
zwiększenia o 730.000 zł, w tym:
    1)   Wydatki bieżące 78.277.485 zł, na które składają się:
          a) wydatki jednostek budżetowych 59.475.572 zł, w tym na:
              -) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.871.343 zł,
              -) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.604.229 zł,
           b) dotacje na zadania bieżące 4.149.883 zł,
           c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.776.817 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 1.206.400 zł,
           e) wypłata z tytułu poręczeń i gwarancji 50.000 zł,
           f) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 618.813 zł,
    2)   Wydatki majątkowe 14.594.265 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 6.539.848 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.139.917 zł, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
   1)   pożyczki w kwocie 320.289 zł,
   2)   wolnych środków w kwocie 2.819.628 zł,
   3)   kredytu w kwocie 3.000.000 zł,
4. Ustala  się   przychody  budżetu  w  wysokości 8.119.917 zł oraz rozchody budżetu w
wysokości 1.980.000 zł.

§ 2

Dokonuje się  zmiany  w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 
do uchwały.



§ 3

Dokonuje się zmiany w planie kwot dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5
do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

          Zmian w budżecie dokonuje się poprzez wprowadzenie dotacji na zadanie "E-szansa
dla mieszkańców Gminy Puck zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - II etap"w kwocie
30.000 zł, z tego też zadania zdejmuje się nasz wkład własny w wysokości 12.405 zł, który
przeznacza się na wydatki bieżące w administracji. Zwiększa się plan udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych o kwotę 700.000 zł, którą po stronie wydatków przeznacza
się na bieżące remonty dróg. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów zadanie
"Zagospodarowanie terenu stawu w Gnieżdżewie oraz terenu rekreacyjnego w Połczynie"
kwotę 109.175 zł z § 6207 przenosi się do § 6209. Dokonuje się przenesienia w planie ZOPO
kwoty 6.500 zł celem zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznego Zaocznego
Gimnazjum.


