
WÓJT GMINY 

MOCHWO 

 

ZARZĄDZENIE NR 90 

WÓJTA GMINY MOCHOWO 

z dnia 29 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2015 

rok oraz autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Mochowo 

 

Na podstawie  

 art. 30 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013r., poz. 594 z późn. zm.
1
), art. 230, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami 
2
) oraz § 4 uchwały  

Nr 251/XXXXI/10 Rady Gminy Mochowo z dnia 09 listopada 2010 roku 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadzić autopoprawkę do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na 2015 

rok przyjętego Zarządzeniem Nr 75 z dnia 13 listopada 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 

Nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 2. Wprowadzić autopoprawkę do projektu Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Mochowo przyjętego Zarządzeniem Nr 75 z dnia 13 listopada 

2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

WÓJT GMINY 

 

     /-/ Zbigniew Tomaszewski 

 

 
  

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r, poz. 379,  

    poz. 1072 
2
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, i z 2014 r. poz. 379,  

   poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 



WÓJT GMINY 

MOCHOWO 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 13/III/2014 i 14/III/2014 tj. 

wprowadzeniem do realizacji  na lata 2014-2015 nowych przedsięwzięć zaistniała konieczność 

wprowadzenia zmian (dokonania autopoprawki) w przyjętych Zarządzeniem Nr 75 Wójta Gminy 

Mochowo z dnia 13 listopada 2014 roku projektach uchwał na 2015 rok – Uchwały budżetowej 

Gminy Mochowo na 2015 rok oraz Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Mochowo. Oba projekty uchwał otrzymały pozytywną opinię RIO (Uchwała 

RIO Nr Pł.401.2014 oraz Nr Pł.402.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.) 

 

Autopoprawka  do projektu Uchwały budżetowej Gminy Mochowo na 2015 rok 

1. Załącznik Nr 1 „DOCHODY 2015” – zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie 

dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

a. zmniejszenie w dziale 756 w rozdziałach 75615 oraz 75616 o kwotę 580 000,00 zł 

b.  zwiększenie w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 580 000,00 zł 

2. Załącznik Nr 2 „WYDATKI 2015” 

a. zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę  

11 018,34 zł z tytułu zakupu usług pozostałych 

b. zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80103 o kwotę  

11 018,34 zł w związku z realizacją wprowadzonego w roku 2014 przedsięwzięcia 

„Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych  z terenu gminy Mochowo” 

c. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 210 000,00 zł w związku z 

realizacją przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy 

Mochowo – Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo 

Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe 

d. zwiększenie wydatków majątkowych: 

 w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 140 000,00 zł w związku z 

przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa 

Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i 

zagospodarowaniem terenu 

 w dziale 926 rozdział 92601 o kwotę 70 000,00 zł w związku z 

wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia Budowa publicznego placu 

zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele” 

 

Autopoprawka do projektu Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Mochowo 

1. Załącznik Nr 3 „Tabelaryczna prezentacja WPF” – dokonuje się korekty kwot w związku 

ze zmianami w wykazie przedsięwzięć 

 w pkt. 11.2; zmniejszenie o 11 018,34 zł 

 11.3; 11.3.1 – zwiększenie o 11 018,34 zł 

 12.3 zwiększenie o 11 018,34 

 12.3.1; 12.3.2 zwiększenie o 9 365,59 zł 

 12.4 zwiększenie o 70 000,00 zł 

 12.4. 1, 12.4.2 zwiększenie o 50 000,00 zł 

2. Załącznik Nr 4 „Wykaz Przedsięwzięć WPF” 

 uzupełnienie wykazu przedsięwzięć o przedsięwzięcia wprowadzone Uchwałą Nr  



 w zakresie wydatków bieżących o przedsięwzięcie „Poprawa warunków 

funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych  z terenu gminy Mochowo” 

 w zakresie wydatków majątkowych o przedsięwzięcia „Rozbudowa i 

przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i 

zagospodarowaniem terenu (wydatki majątkowe pozostałe) oraz Budowa 

publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele” (wydatki 

majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych) 

3. Załącznik Nr 5 „Objaśnienia do WPF” uzupełnia się o wprowadzone przedsięwzięcia. 

 

 

 

WÓJT GMINY 

 

     /-/ Zbigniew Tomaszewski 

 
 


