
UCHWAŁA NR VI/46/15
RADY GMINY PUCK

Z DNIA 30 KWIETNIA 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 85.432.138 zł, na skutek ich zwiększenia 
    o 38.151 zł, w tym:

1) Dochody bieżące 78.966.158 zł,
2) Dochody majątkowe 6.465.980 zł,

    zgodnie z  załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 81.953.084 zł, na skutek  ich zwiększenia
    o 38.151 zł, w tym:
    1)   Wydatki bieżące 73.136.256 zł, na które składają się:
          a) wydatki jednostek budżetowych 57.222.185 zł, w tym na:
              -) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.544.149 zł,
              -) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.678.036 zł,
           b) dotacje na zadania bieżące 5.878.197 zł,
           c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.714.876 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 8.816.828 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.

 
§ 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 dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych zgodnie   
z załącznikiem nr 5 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 6   
do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmiany załącznika w sprawie stawek dotacji zgodnie z załacznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Przenosi się dotację dla Policji w wysokości 24.177 zł z klasyfikacji rozdziału 75405 (Komendy

Powiatowe Policji) do 75404 (Komendy Wojewódzkie Policji). Wprowadza się zwrot środków z

zadania "Remont świetlicy wiejskiej w Werblinii" kwota 38.151 zł, którą po stronie wydatków

przeznacza się na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków

szkolnych tj. 29.989 zł, a pozostałą kwotę 8.162 zł  na wydatki w zakresie administracji.

Wprowadza się dochody oświatowe w Zespole Szkół w Mrzezinie w kwocie 5.300 zł. Z wydatków

bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne przenosi się kwotę 18.000 zł na dotację dla OSP

Gnieżdżewo. Zmienia się stawki dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania

przedszkolnego. Z zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu"

przenosi się kwotę 47.500 zł na zapłatę dodatkowych składek członkowskich w "Związku

Międzygminnym Zatoki Puckiej" i "Kaszubach Północnych".


