
Uchwała Nr  V/33/2015    
Rady Gminy Wągrowiec 
z dnia 11 marca 2015 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 rok. 

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 
art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626,  
poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje: 
 
  § 1. W Uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku, 
zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 lutego 2015 r. oraz 
Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 stycznia 2015 r. i Zarządzeniem                
Nr  16/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 30 stycznia 2015 r., dokonuje się zmian: 

 
1. Dochody budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę 1 848 556 zł - § 1.ust. 1 otrzymuje 

brzmienie:  
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości 37 640 691 zł, 
z tego:  

1) dochody bieżące w kwocie                                            34 593 513,00 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie                                        3 047 178,00 zł.” 
 

2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika               
Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
3. Wydatki budżetu na 2015 r. zwiększa się o kwotę 1 848 556 zł - § 2 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie:  
 „§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 r. w wysokości             37 917 291 zł  

z tego: 
 1)    wydatki bieżące w wysokości             31 673 439,00 zł 

                         2)    wydatki majątkowe w wysokości                               6 243 852,00 zł.” 

4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika   
Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

5. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych dotacji 
udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie               
z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 
 

   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec. 
 
   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/Jerzy Łukaszczyk 

 
 
 

 



 
 

U z a s a d n i e n i e 
do Uchwały Nr   V/33/2015 
Rady Gminy Wągrowiec 
z dnia 11 marca 2015 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r. 
 
  

Krajowe Biuro Wyborcze  Delegatura w Pile, pismem Nr DPL 3101 – 3/15 z dnia 12 

lutego 2015 r., zawiadomiło o ostatecznej kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru 

wyborców w 2015 r. Kwota dotacji pozostała na poziomie planowanym 1 970 zł. 

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB – I.3111.20.2015.3 z dnia 4 marca 2015 r. 

zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na 2015 r. o kwotę 1 846 978 zł, na 

dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Kobylec – Bartodzieje, w ramach programu 

wieloletniego pn.”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostęp – Rozwój, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie pisma Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA,  Nr HHX5118FR800                      

z dnia 2 marca 2015 r. wprowadzono dochody w kwocie 1 578 zł, z tytułu wypłaty 

odszkodowania za kradzież telewizora z Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Kamienicy. 

Dochody przeznaczono w wydatkach na zakup nowego telewizora do Centrum. 

 Dokonano przeniesienia zaplanowanej dotacji celowej w kwocie 3 410 zł dla powiatu 

Gnieźnieńskiego na realizację zadania Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie 

województwa wielkopolskiego, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego,  

z Działu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziału: Domy i ośrodki kultury, 

świetlice i kluby 

do Działu:  Turystyka, Rozdziału: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 

 zgodnie z charakterem planowanego przedsięwzięcia. 

 W dziale: Kultura fizyczna, w Rozdziale: Obiekty sportowe dokonano zmiany nazwy 

zadania z: Remont i renowacja pomostu nad jeziorem w Kobylcu na: Przebudowa istniejącego 

pomostu jedno i dwuelementowego o konstrukcji drewnianej nad jeziorem w Kobylcu, stosownie 

do zakresu planowanego przedsięwzięcia. 

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków 
oraz zwiększenie wydatków:  

1) w dziale: Administracja Publiczna, w Urzędach gmin, zmniejszono na zakupie 
materiałów i wyposażenia o kwotę 995 zł,  

2) w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Zadaniach 
ratownictwa górskiego i wodnego, zmniejszono na dotacji celowej z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 
525 zł, w związku z niższym niż przewidywano zapotrzebowaniem w tym zakresie, 

 



3) w dziale: Oświata i Wychowanie, w Gimnazjach, wprowadzono kwotę 995 zł na 
dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla Miasta 
Chodzież na dofinansowanie pozaszkolnego, zielonoświątkowego punktu katechetycznego, 
do którego uczęszcza uczeń z terenu Gminy Wągrowiec, 

4) w dziale: Pomoc społeczna, w Pozostałej działalności, zmniejszono o kwotę 5 000 
zł na dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone na 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego, w związku z niższym niż przewidywano zapotrzebowaniem w tym 
zakresie, 

5) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Pozostałej działalności,  
zmniejszono o kwotę 10 000 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z niższym niż 
przewidywano zapotrzebowaniem w tym zakresie,  

6) w dziale: Kultura fizyczna, w Zadaniach w zakresie kultury fizycznej, zwiększono          
o kwotę 15 525 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z wyższymi niż planowano potrzebami 
w tym zakresie. 

 
Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu: 

W załączniku nr 5 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec 
na 2015 r. ,   
 1) w dotacjach celowych  dla jednostek sektora finansów publicznych,  w dziale: Oświata                     
i wychowanie,  wprowadzono kwotę 995 zł na dotację celową przekazaną gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,                 
z przeznaczeniem dla Miasta Chodzież na dofinansowanie pozaszkolnego, zielonoświątkowego 
punktu katechetycznego, do którego uczęszcza uczeń z terenu Gminy Wągrowiec, 
 2) ) w dotacjach dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, 
a) w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Zadaniach ratownictwa 
górskiego i wodnego, zmniejszono o kwotę 525 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z niższym niż 
przewidywano zapotrzebowaniem w tym zakresie,  
b) w dziale: Pomoc społeczna, w Pozostałej działalności, zmniejszono o kwotę 5 000 zł na 
dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone na dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w 
związku z niższym niż przewidywano zapotrzebowaniem w tym zakresie,  
c) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Pozostałej działalności,  
zmniejszono o kwotę 10 000 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w związku z niższym niż przewidywano 
zapotrzebowaniem w tym zakresie, 
d) w dziale: Kultura fizyczna, w Zadaniach w zakresie kultury fizycznej, zwiększono o kwotę 
15 525 zł na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom, w związku z wyższymi niż planowano potrzebami w tym zakresie. 
 
W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec. 

Wójt 
/-/Przemysław Majchrzak 

 
 

 



 
 
 

 


