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Uchwała Nr LIV/451/2014 
Rady Gminy Wągrowiec 

z dnia 30 września 2014 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4, pkt 9  lit. c oraz lit. i 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, 264 ust. 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911) - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr XLIV/366/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 grudnia 2013 roku, zmienionej 
Uchwałą Nr XLV/388/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XLVI/399/2014 Rady 
Gminy Wągrowiec z dnia 27 marca 2014 r., Uchwałą Nr XLVII/402/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 
8  kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XLVIII/408/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 7  maja 2014 r., Uchwałą Nr 
XLIX/422/2014Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 maja 2014 r., Uchwałą Nr L/429/2014 Rady Gminy Wągrowiec 
z dnia 26 czerwca 2014, Uchwałą Nr LI/435/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 lipca 2014 r., Uchwałą Nr 
LII/438/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4  sierpnia 2014 r. Uchwałą Nr LIII/449/2014 Rady Gminy 
Wągrowiec z dnia 2  września r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 21/2014 z dnia 31 stycznia 
2014 r. i Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 26/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy 
Wągrowiec Nr 58/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec Nr 69/2014 z dnia 
22 maja 2014 r., dokonuje się zmian:  

1. Dochody budżetu na 2014 r. zwiększa się o kwotę 273 276 zł - § 1.ust. 1  otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. 1. „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r. w wysokości 39 208 101,62 zł, z tego:  

1) dochody bieżące w kwocie 36 159 140,22 zł,  

2) dochody majątkowe w kwocie 3  048 961,40 zł. ”. 

2. Treść załącznika Nr 1  do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1  do niniejszej 
uchwały.  

3. Wydatki budżetu na 2014 r. zwiększa się o kwotę 273 276 zł - § 2  ust. 1  otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. 1. „§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 r. w wysokości 42 388 228,62 zł z tego:  

1) wydatki bieżące w wysokości    33 947 560,62 zł  

2) wydatki majątkowe w wysokości 8  440 668,00 zł.”. 

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

5. Treść załącznika Nr 3  do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 
rządowych oraz innych zadań zleconych gminie zmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3  do niniejszej 
uchwały.  

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Wągrowiec do kwoty 66 800 zł.  

7. Treść załącznika Nr 5  do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu 
Gminy Wągrowiec na 2014 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4  do niniejszej uchwały.  

8. Treść załącznika Nr 6  do uchwały budżetowej – Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu 
budżetowego na 2014 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji 
- otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5  do niniejszej uchwały.  

9. Treść załącznika Nr 7  do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną 
środowiska - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 6  do niniejszej uchwały. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Michał Nogalski 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/451/2014 

Rady Gminy Wągrowiec 

z dnia 30 września 2014 r. 

Zalacznik1.pdf 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/451/2014 

Rady Gminy Wągrowiec 

z dnia 30 września 2014 r. 

Zalacznik2.pdf 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/451/2014 

Rady Gminy Wągrowiec 

z dnia 30 września 2014 r. 

Zalacznik3.pdf 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/451/2014 

Rady Gminy Wągrowiec 

z dnia 30 września 2014 r. 

Zalacznik4.pdf 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/451/2014 

Rady Gminy Wągrowiec 

z dnia 30 września 2014 r. 

Zalacznik5.pdf 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/451/2014 

Rady Gminy Wągrowiec 

z dnia 30 września 2014 r. 

Zalacznik6.pdf 
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Uzasadnienie  

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.268.2014.8 z dnia 3  września 2014 r. zawiadomił 
o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 22 929 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników 
i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- 
„Wyprawka szkolna”, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.  

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.314.2014.4 z dnia 24 września 2014 r. zawiadomił 
o zmniejszeniu planu dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 75 zł, , na wyposażenie szkół w podręczniki oraz 
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zmianę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem, zarówno po 
stronie dochodów i wydatków, w tym zakresie.  

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile, pismem Nr DPL 3101-17/14 z dnia 26 września 2014 r., na 
podstawie pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2014 roku, znak: ZF 3101-69/14, 
poinformowało o przyznanej gminie dotacji na zadania zlecone w kwocie 58 628 zł. związane ze 
sfinansowaniem wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, zarządzonych na dzień 16 listopada 
2014 r., którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem.  

Na podstawie aneksu nr 1  z dnia 8  września 2014 r. do umowy nr BPF-14/07-GM/2014 z dnia 16 lipca 
2014 roku, z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddziałem Terenowym w Poznaniu, dokonano zmniejszenia 
dochodów o kwotę 155 301 zł, z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania 
„Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 68/6, 68/8, 68/33,68/141 
w miejscowości Grylewo, Gmina Wągrowiec” oraz wydatków w dziale Drogi publiczne gminne, na tym samym 
zadaniu. Powyższe wynika z niższych niż planowano kwot na ww. zadanie, osiągniętych w przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym.  

Ponadto w uchwale ustalono maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Wągrowiec 
do kwoty 66 800 zł, czym usunięto nieprawidłowości wskazane w Uchwale Nr 20/995/2014 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 września 2014r., stosownie do Uchwały Nr 
LIII/449/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 2  września 2014 r.  

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów w budżecie w łącznej kwocie 347 095 zł, z tego kwota:  

- 280 000 zł z tytułu przewidywanych wyższych niż planowano wpływów z podatku od nieruchomości od 
osób prawnych,  

- 40 000 zł, z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, od osób 
prawnych,  

- 5  600 zł, z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn,  

- 5  900 zł, z tytułu wyższych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,  

- 1  000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów w szkołach podstawowych,  

- 600 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gimnazjach,  

- 9  608 zł, z tytułu dochodów z najmu w Gimnazjum Nr 1  w Wągrowcu,  

- 4  000 zł, z tytułu wyższych wpływów z usług w Gimnazjum Nr 1  

- 387 zł, z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz nienależnie przez osoby pobierające 
w 2013 r. stypendia szkolne oraz wyprawkę szkolną za 2013 r.  

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

w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostałej działalności, 

a)w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- zwiększono o kwotę 5  000 zł, na zadaniu Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi 

Łaziska, w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na to zadanie.  
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w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody, 

a)w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- zmniejszono o kwotę 5  000 zł, na zadaniu Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Bartodzieje, 

- zmniejszono o kwotę 2  000 zł, na zadaniu Budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem p-poż we wsi 
Brzeźno Stare, 

 - zmniejszono o kwotę 5  000 zł, na Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Sienno wraz z 3 hydrantami 
p-poż. 

w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na zadanie niż planowano.  

w dziale: Transport i łączność, w drogach publicznych gminnych, zmniejszono na zadaniu „Doprowadzenie 
do właściwego stanu technicznego dróg położonych na działkach nr 68/6, 68/8, 68/33,68/141 w miejscowości 
Grylewo, Gmina Wągrowiec” o kwotę 155 301 zł, w związku niższymi niż planowano kwotami na ww. zadanie 
osiągniętymi w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.  

w dziale: Turystyka, w zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki, 

- zwiększono o kwotę 700 zł, na składkach na Fundusz Pracy oraz o kwotę 305 zł na podatku od 
nieruchomości, w związku z wyższymi niż planowano wydatkami w tym zakresie.  

w dziale: Administracja Publiczna,  

a)w Urzędach Wojewódzkich, 

- zmniejszono na wynagrodzeniach osobowych, na środkach własnych o kwotę 40 000 zł, z uwagi na 
przewidywane niższe koszty niż planowano,  

- dokonano przeniesień między paragrafami, zgodnie z potrzebami realizowanych zadań, tj. zmniejszono na 
składkach na Fundusz Pracy, na zadaniach własnych o 1 000 zł oraz na zadaniach zleconych o 880 zł, 
a zwiększono na zakupie usług pozostałych, na usługi pocztowe, na zadaniach własnych o 1 000 zł oraz na 
zadaniach zleconych o 880 zł.  

b) w Radach gmin, zwiększono na zakupie usług pozostałych o kwotę 7  000 zł, w związku z planowanymi 
wyższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie,  

c) w Urzędach Gmin, zwiększono o kwotę 1  200 zł, na zakupie usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami niż planowano.  

w dziale: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

a)Komendach Powiatowych Policji, wykreślono opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej na kwotę 1200zł, z uwagi na rezygnację przez KPP 
z zakupu kart do telefonów dzielnicowym na terenie gminy,  

b)w Ochotniczych Strażach Pożarnych, 

- zwiększono o kwotę 10 000 zł na zakup ubrań treningowych drużyn pożarniczych działających przy 
Ochotniczych Strażach Pożarnych,  

- zwiększono o kwotę 2  100 zł, na zakupie usług pozostałych, na szkolenia strażaków.  

w dziale: Obsługa długu publicznego, w obsłudze papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego, zmniejszono na rozliczeniach z bankami, związanymi z obsługą długu publicznego 
o kwotę 8  445 zł oraz na odsetkach od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 100 000 zł, w związku 
z przewidywanymi niższymi niż planowano wydatkami z tego tytułu, wynikającymi przede wszystkim 
z rezygnacji, z zaciągnięcia kredytu w 2014 r. oraz szczegółowego przeanalizowania dotychczasowych 
wydatków na odsetki w 2014 r.  

w dziale: Oświata i Wychowanie,  

a) w Szkołach Podstawowych, dokonano przeniesień między paragrafami oraz zwiększono wydatki, zgodnie 
z wnioskami dyrektorów szkół, tj.  

- w Szkole Podstawowej w Łeknie, zmniejszono na wpłatach na PFRON o kwotę 11 000 zł oraz zmniejszono 
na opłatach i składkach o kwotę 200 zł z uwagi na niższe niż planowano potrzeby w tym zakresie, a zwiększono 
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na zakupie usług remontowych o kwotę 11 000 zł i na opłatach z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 
o kwotę 200 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie,  

- w Szkole Podstawowej w Pawłowie Żońskim, zmniejszono na zakupie usług dostępu do sieci Internet 
o 200 zł, a zwiększono na opłatach z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o tą samą kwotę, 
zgodnie z potrzebami, ponadto zwiększono na zakupie energii o kwotę 2  500 zł, z uwagi na przewidywane 
wyższe potrzeby w tym zakresie,  

- w Szkoły Podstawowej w Wiatrowie zwiększono o kwotę 25 000 zł na zakupie usług pozostałych, na 
wykonanie ogrodzenia wokół szkoły.  

b)w Oddziałach Przedszkolnych, zwiększono o kwotę 300 000 zł, na zadaniu: Przebudowa budynku 
przedszkolnego w Potulicach, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami wynikającymi ze 
sporządzonego kosztorysu inwestorskiego.  

c) w Przedszkolach, dokonano przeniesień między paragrafami, zgodnie z wnioskiem dyrektora oraz pod 
potrzeby realizowanych zadań, tj. w przedszkolu w Łeknie zmniejszono na zakupie usług pozostałych o 475 zł, 
a zwiększono na usługach dostępu do sieci Internet o 175 zł oraz na opłatach z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 300 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami niż 
planowano.  

d) w Gimnazjach, 

- zwiększono o kwotę 498 zł, na dotację dla Miasta Chodzież na realizację zadań wspólnych związanych 
z uczęszczaniem ucznia z terenu Gminy Wągrowiec do pozaszkolnego punktu katechetycznego dotowanego 
przez Miasto Chodzież,  

- zwiększono o kwotę 131 000 zł, na zakupie usług remontowych w Gimnazjum Nr 1, z tego 1  000 zł na 
remont instalacji grzewczej oraz 130 000 zł na nowe zadanie „Remont nawierzchni betonowej wraz 
z odwodnieniem przy Gimnazjum Nr 1  Gminy Wągrowiec”,  

e) w Dowożeniu uczniów do szkół, dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z potrzebami, tj. 
zmniejszono na składkach, na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1  300 zł, a zwiększono na wynagrodzeniach 
bezosobowych o tę samą kwotę,  

f) w Dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli, dokonano przeniesienia między paragrafami w Zespole Szkół 
w Żelicach, zgodnie z potrzebami, tj. zmniejszono na podróżach służbowych krajowych o kwotę 2  952 zł, 
a zwiększono na szkoleniach o tę samą kwotę.  

w dziale: Pomoc społeczna, dokonano zwiększenia oraz zmniejszenia wydatków zgodnie z potrzebami i na 
wniosek p.o. Kierownika GOPS, tj.  

a)we Wspieraniu rodziny, zmniejszono na składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2  480 zł oraz 
zmniejszono na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 14 400 zł, ze środków własnych, w związku 
z otrzymaniem środków na realizację zdania „Asystent rodziny”, w ramach złożonego wniosku 
o dofinansowanie.  

b) w zasiłkach i pomocy w naturze, zwiększono na świadczeniach społecznych o kwotę 3  000 zł, w związku 
z wyższymi niż planowano potrzebami w tym zakresie,  

c) w Ośrodkach pomocy społecznej, zmniejszono na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 24 458 zł, na 
składkach na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4  212 zł oraz na funduszu pracy o kwotę 600 zł, stosownie do 
potrzeb bieżącego roku, a zwiększono na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 2  000 zł na wynagrodzenie 
opiekunek realizujących zadania w ramach pomocy społecznej, ponadto zwiększono na zakupie energii o kwotę 
3  700 zł oraz o kwotę 800 zł na opłatach i składkach, w związku z przewidywanymi wydatkami z tego tytułu, 
wynikającymi ze zmiany siedziby GOPS-u.  

d) w Pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej, dokonano przesunięć między paragrafami, pod 
potrzeby realizowanego projektu „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób 
niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  

10) w dziale: Edukacyjna Opieka Wychowawcza, 

 a)w świetlicach szkolnych, zwiększono na zakupie usług pozostałych kwotę 1  200 zł, na przewidywane, 
wyższe niż planowano koszty wywozu nieczystości,  
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b) w pomocy materialnej dla uczniów, wprowadzono kwotę 387 zł, na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej 
wysokości oraz nienależnie przez osoby pobierające w 2013 r. stypendia szkolne oraz wyprawkę szkolną za 
2013 r.  

  11) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

a)w Gospodarce ściekowej i ochronie wód, 

- w wydatkach budżetu, zmniejszono o kwotę 10 000 zł, za wydatkach, na zakupach inwestycyjnych, z uwagi 
na rezygnację w bieżącym roku z wykupów gruntów pod pompownie, w związku z trwającymi procedurami,  

- w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwiększono 
o kwotę 2  000 zł, na dotacji, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z przewidywanymi 
wyższymi wydatkami w tym zakresie,  

b)w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach, 

w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
- zwiększono o kwotę 5  000 zł, na zadaniu Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Ochodzy, 

w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na to zadanie,  

c)w Pozostałej działalności, w wydatkach budżetu, zwiększono na zakupie usług pozostałych o kwotę 31 000 
zł, na przewidywane wyższe wydatki utrzymania zwierząt bezdomnych w schronisku.  

12) w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w domach i ośrodkach kultury, świetlicach 
i klubach, 

a) zwiększono o kwotę 6  000 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie na przewidywane 
wyższe koszty działalności bieżącej,  

b) zwiększono na zakupie energii o kwotę 11 000 zł, na przewidywane wyższe koszty zużycia energii 
w świetlicach wynikające z oddawania do użytku nowych obiektów.  

c) zwiększono na zadaniu Remont świetlicy wiejskiej w Rąbczynie o kwotę 10 000 zł, na kosztach 
niekwalifikowanych.  

d) zwiększono o kwotę 2  000 zł na zakupie usług pozostałych, na wywóz nieczystości w świetlicach 
gminnych.  

 13) w dziale: Kultura fizyczna, 

- w obiektach sportowych, zwiększono o kwotę 1  500 zł, na doposażenie boisk gminnych.  

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:  

1) w załączniku nr 3  - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych 
zadań zleconych gminie,  

- zmniejszono plan dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 75 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz 
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zmianę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem, zarówno po 
stronie dochodów i wydatków, w tym zakresie.  

- wprowadzono dotację na zadania zlecone w kwocie 58 628 zł. związane ze sfinansowaniem wydatków na 
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,  

- dokonano przeniesień między paragrafami, zgodnie z potrzebami realizowanych zadań, tj. zmniejszono na 
składkach na Fundusz Pracy o 880 zł, a zwiększono na zakupie usług pozostałych, na usługi pocztowe o 880 zł.  

2) w załączniku nr 4  - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 r. 

1. W dotacjach celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, 
a) w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody, 

- zmniejszono o kwotę 5  000 zł, na zadaniu Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Bartodzieje, 

- zmniejszono o kwotę 2  000 zł, na zadaniu Budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem p-poż we wsi 
Brzeźno Stare, 
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- zmniejszono o kwotę 5  000 zł, na Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Sienno wraz z 3 hydrantami 
p-poż. 

b) w dziale: Oświata i Wychowanie, w Gimnazjach, 

- zwiększono o kwotę 498 zł, na dotację dla Miasta Chodzież na realizację zadań wspólnych związanych 
z uczęszczaniem ucznia z terenu Gminy Wągrowiec do pozaszkolnego punktu katechetycznego dotowanego 
przez Miasto Chodzież,  

2. W dotacjach podmiotowych, w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w domach i ośrodkach 
kultury, świetlicach i klubach, 

a) zwiększono o kwotę 6  000 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie na przewidywane 
wyższe koszty działalności bieżącej,  

3. W dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w dziale: 
w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Gospodarce ściekowej i ochronie wód, 

a) zwiększono o kwotę 2  000 zł, na dotacji, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,  

 Ponadto w załączniku Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 
2014 r. usunięto nieprawidłowości wskazane w Uchwale Nr 20/995/2014 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 września 2014r., tj. w dziale 926 rozdział 92605 § 2820 zwiększono 
o kwotę 10 000 zł do kwoty 82 070 zł, a w dziale 926 rozdział 92605 § 2830 zmniejszono o kwotę 10 000 zł do 
kwoty 0  zł, stosownie do zał. nr 2  Uchwały Nr LIII/449/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 2  września 
2014 r.  

3) w załączniku nr 5  - Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok oraz 
kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie inwestycji, w dziale: Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody, 

- zmniejszono o kwotę 5  000 zł, na zadaniu Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Bartodzieje, 

 - zmniejszono o kwotę 2  000 zł, na zadaniu Budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem p-poż we wsi 
Brzeźno Stare, 

 - zmniejszono o kwotę 5  000 zł, na Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Sienno wraz z 3 hydrantami 
p-poż. 

4) w załączniku nr 6  - Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2014 r., 

a) w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostałej działalności, zwiększono o kwotę 5  000 zł, na zadaniu 
Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska, 

b) w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Dostarczaniu wody, 

- zmniejszono o kwotę 5  000 zł, na zadaniu Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Bartodzieje, 

- zmniejszono o kwotę 2  000 zł, na zadaniu Budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem p-poż we wsi 
Brzeźno Stare, 

- zmniejszono o kwotę 5  000 zł, na Budowa sieci wodociągowej dla części wsi Sienno wraz z 3 hydrantami 
p-poż. 

c) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 

- w Gospodarce ściekowej i ochronie wód, zwiększono o kwotę 2  000 zł, na dotacji, na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie,  

- w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach, zwiększono o kwotę 5  000 zł, na zadaniu Zagospodarowanie 
terenu wokół zbiornika wodnego w Ochodzy, w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na to zadanie.  
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W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.   

 

  
 

Wójt 
 
 

Przemysław Majchrzak 

 

 


