
Uchwała Nr XXXV/ 355/2014
Rady Gminy Sztutowo

z dnia 25 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu Gminy na 2014rok.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym 
 / tekst jednolity  z 2013r, poz.  594 /
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/295/2013  Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie
uchwalenia budŜetu Gminy na 2014rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się
następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budŜetu o kwotę  791.000  zł zgodnie z załącznikiem 
     Nr 1 do niniejszej uchwały. 
    Dochody budŜetu po dokonanych zmianach wynoszą  14.304.592 zł, w tym

1) dochody bieŜące            10.800.453 zł
2) dochody majątkowe         3.504.139 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budŜetu o kwotę 1.155.330 zł   zgodnie z załącznikiem 
    Nr 2 do   niniejszej uchwały. 
    Wydatki budŜetu po dokonanych zmianach wynoszą 23.639.101 zł , w tym

1) wydatki bieŜące         15.832.065 zł    
2) wydatki majątkowe      7.807.036 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 3 do 
     niniejszej uchwały.
4. Zwiększa sie planowany deficyt o kwotę 364.330zł, po dokonanej zmianie deficyt
    budŜetu wynosi 9.334.509 zł, który zostanie pokryty przychodami pochadzacymi 
    z nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych. 
5. Zwiększa sie przychody budŜetu o kwotę  364.330zł zgodnie z załącznikiem nr 4 
    do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:
Zwiększa sie budŜet gminy po stronie dochodów o kwotę 791.000zł z tytułu:
-  774.000zł - dofinansowanie NFOŚiGW do projektu Termomodernizacja budynków
    uŜyteczności publicznej , poprawa efektywności energetycznej w budynkach
-  17.000zl  otrzymane darowizny na promocję i doŜynki.
Po stronie wydatków budŜet zwiększa się o kwotę 1.155.330zł  na następujące zadania: 
1. Termomodernizacja budynków uŜyteczności  przewidywany koszt 1.200.000zl
2. zwiększenie srodków na projekt  transgraniczny "Amber.."    462.000zl
3. wprowadzenie projektu  pn "Utworzenie moblinego punktu informacji turystycznej na
     terenie Gminy Sztutowo" - projekt realizowany w ramach PROW - koszt zadania
    10.840zł  ( dofinansowanie   7.052 zł)
4. zwiększenie planu wydatkow na promocję i kulturę o otrzymane darowizny tj.17.000zl
5. dostosowanie  wysokości planu na zadanie " budowa ulicy Turystycznej"  przewidywany
    koszt  808tys zł zadanie  wspólfinansowane  z programu Operacyjnego "ZrównowaŜony
    rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarow rybackich 2007-2013"
6 Zwiększenie planu na utrzymanie czystości na terenie gminy  - czyszczenie plaŜ oraz
    wywóz śmieci z ulic   32.000zl. 
7. Wprowadzenie nowego zadania  - wiata przystankowa w Kobylej Kępie. 


