
Uchwała Nr LIII/449/2014    
Rady Gminy Wągrowiec 
z dnia 2 września 2014 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 rok. 

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. c 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), 
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/422/2014    
Rady 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. 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 252 092,97 zł - § 1.ust. 1 otrzymuje 

brzmienie:  
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r. w wysokości 38 934 825,62 
zł, z tego:  

1) dochody bieżące w kwocie                                            35 730 563,22 zł, 
2) dochody majątkowe w kwocie                                        3 204 262,40 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 286 745,97 zł - § 2 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie:  
 „§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 r. w wysokości             42 114 952,62 zł  

z tego: 
 1)    wydatki bieżące w wysokości             33 808 983,62 zł 

                         2)    wydatki majątkowe w wysokości                               8 305 969,00 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. § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 180 127 zł, który zostanie sfinansowany 
przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz 
przychodami z zaciągniętych pożyczek, zaplanowanymi na 2014 r.  
2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości  5 530 819 zł. 
3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 2 350 692 zł . 

                  4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.” 

7. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu na 
2014r. – otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 
 

8. 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 5 do niniejszej uchwały. 
 

9. 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 6 do niniejszej uchwały. 
 

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/Michał Nogalski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

U z a s a d n i e n i e 
do Uchwały Nr LIII/449/2014 

Rady Gminy Wągrowiec 
z dnia 2 września 2014 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 r. 
 
 

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.258.2014.7 z dnia 20 sierpnia 2014r. 
zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 14 498,55 zł, na 
wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, którą wprowadzono 
do budżetu zgodnie z przeznaczeniem. 

Minister Finansów pismem ST5/4822/8g/BKU/14 zawiadomił o przyznaniu Gminie 
Wągrowiec na rok 2014 kwoty 9 840 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy 
otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej. Kwotę 
wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem, na wyposażenie świetlicy przy szkole 
Podstawowej w Łeknie. 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile zawiadomiło o zmniejszeniu planu dotacji o 
kwotę 261 zł, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego, w związku z zakończeniem realizacji tych zadań oraz zwrotem 
niewykorzystanej dotacji. Zmianę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem, po stronie 
dochodów oraz wydatków. 

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.273.2014.4 z dnia 27 sierpnia 2014 r. 
zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 8 000 zł z 
przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów cmentarzy wojennych – zgodnie z zawartym 
porozumieniem z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenie zadania utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych, którą wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem. 

 Na podstawie umowy partnerskiej nr OR.032.161.2014 zawartej w dniu 30 kwietnia                 
2014 r., na rzecz realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród 
osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”, w ramach Priorytetu VII 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego wprowadzono dochody w kwocie 92 444,42 zł, z tego: kwotę 87 796,38 zł ze 
środków europejskich oraz kwotę 4 648,04 zł, ze środków z dotacji celowej, z budżetu krajowego. 
Dochody wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem, na wydatki związane z realizacją projektu              
w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego ze środków europejskich kwotę 
87 796,38 zł oraz ze środków krajowych 4 648,04 zł. Zadanie będzie realizowane przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów w budżecie w łącznej kwocie 140 300 zł, z tego 
kwota: 
- 5 222 zł, z tytułu zwrotu przez producenta rolnego nienależnie pobranego podatku akcyzowego, 
- 1 000 zł, z tytułu zwrotu przez producenta rolnego odsetek od nienależnie pobranego podatku 
akcyzowego,  
- 955 zł, z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, za nieterminową realizację zadania, 
- 17 500 zł, z tytułu wyższych niż planowano wpływów ze sprzedaży drewna, 

 



- 630 zł, z tytułu wpływów z opłat, w związku z prowadzoną egzekucją opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 
- 8 970 zł, z tytułu wyższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej, 
- 45 000 zł, z tytułu wyższych wpływów z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, 
- 2 800 zł, z tytułu wyższych wpływów z kosztów upomnień, w związku z prowadzoną egzekucją 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- 18 100 zł, z tytułu wyższych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, 
- 30 000 zł, z tytułu uzyskania wyższych dochodów, z odsetek od środków na rachunkach 
bankowych, 
- 5 123 zł, z tytułu wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które 
wprowadzono na dochody związane z ochroną środowiska i przeznaczono na wydatki 
przewidziane ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 
- 5 000 zł, z tytułu odszkodowania z Concordia Ubezpieczenia, za uszkodzenie w wyniku 
wyładowania atmosferycznego systemu telewizji przesyłowej na terenie boiska Orlik                           
w miejscowości Kobylec, którą wprowadzono na wydatki remontowe związane z naprawą 
systemu. 

Ponadto dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 12 729 zł, z tytułu wpływów                        
z podatku leśnego, w związku z przewidywanymi niższymi dochodami w tym zakresie, 
wynikającymi z korekty wymiaru tego podatku. 
 

Wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie              
101 453 zł do kwoty 1 949 815 zł. 

 
Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków 

oraz zwiększenie wydatków:  
 

1) w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostałej działalności, 
a) w wydatkach budżetu, 

- wprowadzono kwotę 5 222 zł, na zwrot dotacji do budżetu państwa, z tytułu  nienależnie 
pobranego przez producenta rolnego podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju 
napędowego,  
- wprowadzono kwotę 1 000 zł, na zwrot odsetek od dotacji do budżetu państwa, z tytułu  
nienależnie pobranego przez producenta rolnego podatku akcyzowego, zawartego w cenie 
oleju napędowego.  

b) w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, 
- wykreślono zadanie Budowa latarni hybrydowej przy terenie rekreacyjnym w Kołybcu na 
kwotę 10 000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania, zadanie planowane było do 
realizacji z udziałem środków Województwa Wielkopolskiego, nie otrzymano jednak 
dofinansowania, 
- zwiększono o kwotę 44 000 zł, na zadaniu Rekultywacja stawu wraz                                              
z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska, w związku z planowanymi, wyższymi 
wydatkami na to zadanie, wynikającymi z postępowania przetargowego.  

2) w dziale: Leśnictwo, zwiększono o kwotę 5 000 zł, na zakupie usług pozostałych, 
na wydatki związane z wykonaniem szacunków brakarskich dla planowanego pozyskania 
drewna z lasów gminnych, 

 



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

a) w wydatkach budżetu,  
- zwiększono o kwotę 30 000 zł, na zadaniu: Remont i przebudowa budynku Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, w związku                                 
z przewidywanymi wyższymi kosztami zadania niż planowano, 
- zmniejszono o kwotę 25 000 zł, na zadaniu: Zakup agregatów prądotwórczych na SUW w 
Pawłowie Żońskim i na SUW w Łukowie, w związku z przewidywanymi niższymi 
wydatkami na zadanie niż planowano, 

b) w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, 
- zmniejszono o kwotę 15 000 zł, na zadaniu Budowa zbiornika retencyjnego na stacji 
uzdatniania wody w Rudniczu, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na 
zadanie niż planowano. 

4) w dziale: Transport i łączność, w drogach publicznych gminnych, w wydatkach 
bieżących, zwiększono  na zakupie usług remontowych o kwotę 40 000 zł, na 
przewidywane wyższe wydatki na  remonty dróg gminnych. 

5) w dziale: Turystyka, w zadaniach w zakresie upowszechniania turystyki, 
- wykreślono wydatki na kwotę 3 000 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w 
związku z brakiem konieczności wypłaty tego wynagrodzenia w roku bieżącym,  
- zmniejszono o kwotę 5 000 zł, na zakupie energii, w związku z przewidywanymi niższymi 
wydatkami z tego tytułu niż planowano. 

6) w dziale: Administracja Publiczna, w Urzędach gmin, zmniejszono o kwotę 25 926 
zł wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w związku z niższymi niż 
planowano wydatkami z tego tytułu. 

7) w dziale: Oświata i Wychowanie,  
- w Szkołach Podstawowych, zwiększono o kwotę 15 000 zł na usługach remontowych, na 
remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żelicach, Oddział w Rudniczu. 
- w Przedszkolach, zmniejszono o kwotę 50 000 zł, na wydatkach inwestycyjnych, na 
zadaniu Modernizacja sali przedszkolnej w Wiatrowie,  w związku ze zmniejszeniem 
zakresu robót do wykonania, i w związku z tym przewidywanymi, niższymi niż planowano 
wydatkami.  

8) w dziale: Pomoc społeczna, dokonano przeniesień między paragrafami, 
zwiekszenia oraz zmniejszenia wydatków zgodnie z potrzebami, tj. 

a) we Wspieraniu Rodziny, 
- zmniejszono na wynagrodzeniach osobowych pracowników i pochodnych od 
wynagrodzeń o kwotę 22 532 zł, które zabezpieczone były ze środków własnych,                 
z uwagi na otrzymanie dotacji w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, 
- zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 150 zł oraz na podróżach 
służbowych krajowych o kwotę 2 000 zł, na realizację zadań związanych  z realizacją 
programu ”Asystent Rodziny, które zgodnie z umową realizowane są ze środków własnych. 

b) w Świadczeniach Rodzinnych, 
- zmniejszono o kwotę 60 000 zł na świadczeniach społecznych, a zwiększono na składkach 
na ubezpieczenie społeczne o tą samą kwotę, w związku z wyższymi potrzebami w tym 
zakresie. 

 



c) w Ośrodkach Pomocy Społecznej, zwiększono o kwotę 9 500 zł na zakupie usług 
pozostałych na wykonanie wyposażenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz               
o kwotę 800 zł, na zakupie usług dostępu do sieci internet, w związku z planowaną zmianą 
siedziby GOPS i potrzebami w tym zakresie. 

9) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
a) w Gospodarce ściekowej i ochronie wód, w wydatkach określonych ustawą                   

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  
- wprowadzono zadanie „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Rudniczu”, do 
realizacji przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na kwotę 4 000 
zł.  

b) w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach,  
w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska,  
- wykreślono zadanie Urządzenie zieleni na terenie Gminy Wągrowiec na kwotę 18 686 zł,  
z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na inne zadania. 
- zwiększono o kwotę 12 000 zł, na zadaniu Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika 
wodnego w Ochodzy, w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na to zadanie, 
wynikającymi z postępowania przetargowego. 
- zmniejszono na wynagrodzeniach i pochodnych o łączną kwotę 5 000 zł, w związku  z 
niższymi niż planowano wydatkami na utrzymanie zieleni, realizowanymi w ramach umów 
cywilno – prawnych. 
- zwiększono o kwotę 12 000 zł, na zakupie usług pozostałych, w związku                                   
z przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji zadań, związanych z utrzymaniem zieleni 
na terenie gminy. 

c) w Pozostałej działalności, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska,  
- zmniejszono na zakupie usług pozostałych o kwotę 18 191 zł, w związku                                      
z przewidywanymi niższymi niż planowano wydatkami z tego tytułu. 

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

 a) zwiększono na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł, na zakup 
opału oraz wyposażenia do świetlic gminnych, 

 b) w związku z podpisaniem Umowy o przyznanie pomocy Nr 00753-6930-
UM1530087/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r. na realizację operacji Remont wraz                                
z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiedrowo, w ramach działania 413, 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego PROW na lata 
2007 - 2013, dokonano zmian w wydatkach na to zadanie, poprzez: 

          - zmniejszenie na wydatkach inwestycyjnych, o kwotę 194 099 zł, 
- zwiększenie na wydatkach inwestycyjnych kwalifikowanych, finansowanych ze środków 
PROW, o kwotę 50 000 zł, 
- zwiększenie na wydatkach inwestycyjnych kwalifikowanych, finansowanych ze środków  
budżetu gminy – wkład własny o kwotę 114 099 zł, 
- zwiększenie na wydatkach inwestycyjnych niekwalifikowanych o kwotę 80 000 zł. 

 c) zwiększono o kwotę 30 000 zł, w wydatkach inwestycyjnych, na zadaniu 
„Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego na wiejską salę wielofunkcyjną                

 



w Grylewie wraz z zagospodarowaniem terenu”, w związku z przewidywanymi wyższymi 
kosztami realizacji zadania niż planowano. 

 d) wprowadzono dotację do Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie, na realizację 
projektu pn. Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie – Filia w Wiatrowie, dofinansowanego 
ze środków europejskich, w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego PROW na lata 2007 - 2013, na kwotę 92 180 zł, z tego 
na: 
- koszty kwalifikowane – udział własny, w kwocie 42 180 zł, 
- koszty niekwalifikowane,  w kwocie 50 000 zł 

 
 11)   w dziale: Kultura fizyczna,  

- w obiektach sportowych, w związku z podpisaniem aneksu nr 2 z dnia 21 lipca 2014 r., 
do umowy nr 01847-6930-UM15404443/13 z dnia 19.11.2013 r., oraz zakończeniem 
realizacji zadania Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Siennie, 
zmniejszono wydatki na tym zadaniu o kwotę 17 293 zł, z tego o kwotę 1 864 zł na 
kosztach kwalifikowanych oraz o kwotę 15 429 zł, na kosztach niekwalifikowanych, 
- w zadaniach, w zakresie kultury fizycznej,  dokonano przeniesienia między paragrafami o 
kwotę 10 000 zł, z dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na 
dotacje celowe z budżetu, na dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom. 

 
 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,  
- wprowadzono dotację celową na rok 2014 o kwotę 14 498,55 zł, na wyposażenie szkół w 
podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, 
- dokonano przeniesień między paragrafami, tj. zmniejszono o kwotę 60 000 zł na świadczeniach 
społecznych, a zwiększono na składkach na ubezpieczenie społeczne o tą samą kwotę, 
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile zawiadomiło o zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 
261 zł, na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do 
Parlamentu Europejskiego, w związku z zakończeniem realizacji tych zadań oraz zwrotem 
niewykorzystanej dotacji. Zmianę wprowadzono do budżetu zgodnie z przeznaczeniem, po stronie 
dochodów oraz wydatków. 
 
2) w załączniku nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.,  
- w Przychodach,  zwiększono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy o kwotę 101 453 zł do kwoty 1 949 815 zł. 
- w Rozchodach, wprowadzono kwotę 66 800 zł na pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Kultury w 
Łeknie, na realizację projektu pn. Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie – Filia w Wiatrowie, 
dofinansowanego ze środków europejskich, w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Pożyczka zostanie 
zwrócona w 2015 r. po otrzymaniu dofinansowania przez GOK, po realizacji zadania i 
rozpatrzeniu wniosku o płatność.  

 



 
3) w załączniku nr 5 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec 
na 2014 r.  w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, 

 
a) w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz                                    

i wodę, w Dostarczaniu wody,  
- zwiększono o kwotę 30 000 zł, na zadaniu: Remont i przebudowa budynku Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,  
- zmniejszono o kwotę 25 000 zł, na zadaniu: Zakup agregatów prądotwórczych na SUW w 
Pawłowie Żońskim i na SUW w Łukowie,  
- zmniejszono o kwotę 15 000 zł, na zadaniu Budowa zbiornika retencyjnego na stacji 
uzdatniania wody w Rudniczu, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na 
zadanie niż planowano. 
 
b) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Gospodarce ściekowej                   
i ochronie wód, wprowadzono dotację dla GZGKiM na realizację zadania „Budowa 
przydomowej oczyszczalni ścieków w Rudniczu”, na kwotę 4 000 zł.  
 
c)   w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w domach i ośrodkach kultury, 
świetlicach i klubach, wprowadzono dotację do Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie, na 
realizację projektu pn. Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie – Filia w Wiatrowie, 
dofinansowanego ze środków europejskich, w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego PROW na lata 2007 - 2013, na kwotę 
92 180 zł, z tego na: 
- koszty kwalifikowane – udział własny, w kwocie 42 180 zł, 
- koszty niekwalifikowane,  w kwocie 50 000 zł 

 
4) w załączniku nr 6 - Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 
2014 rok oraz kwoty i zakres dotacji przedmiotowej i dotacji celowych na finansowanie 
inwestycji, 

a) w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz                                    
i wodę, w Dostarczaniu wody,  
- zwiększono o kwotę 30 000 zł, na zadaniu: Remont i przebudowa budynku Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,  
- zmniejszono o kwotę 25 000 zł, na zadaniu: Zakup agregatów prądotwórczych na SUW                
w Pawłowie Żońskim i na SUW w Łukowie,  
- zmniejszono o kwotę 15 000 zł, na zadaniu Budowa zbiornika retencyjnego na stacji 
uzdatniania wody w Rudniczu, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na 
zadanie niż planowano. 
 
b) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Gospodarce ściekowej                    
i ochronie wód, wprowadzono dotację dla GZGKiM na realizację zadania „Budowa 
przydomowej oczyszczalni ścieków w Rudniczu”, na kwotę 4 000 zł. 
 

 



5) w załączniku nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na             
2014 r., w dziale: Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska, Gospodarka komunalna                         
i ochrona środowiska, 
- w dochodach – zwiększono dochody o kwotę 5 123 zł, z tytułu wyższych niż planowano 
wpływów z opłat za korzystanie środowiska 
- w wydatkach, 

a) w dziale: Rolnictwo i łowiectwo, w Pozostałej działalności, 
 - wykreślono zadanie Budowa latarni hybrydowej przy terenie rekreacyjnym w Kołybcu na 
kwotę 10 000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania, zadanie planowane było do 
realizacji z udziałem środków Województwa Wielkopolskiego, nie otrzymano jednak 
dofinansowania, 
- zwiększono o kwotę 44 000 zł, na zadaniu Rekultywacja stawu wraz                                              
z zagospodarowaniem terenu we wsi Łaziska, w związku z planowanymi, wyższymi 
wydatkami na to zadanie, wynikającymi z postępowania przetargowego.  
b) w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,                               
w Dostarczaniu wody,  
- zmniejszono o kwotę 15 000 zł, na zadaniu Budowa zbiornika retencyjnego na stacji 
uzdatniania wody w Rudniczu, w związku z przewidywanymi niższymi wydatkami na 
zadanie niż planowano. 
c) w Gospodarce ściekowej i ochronie wód,  wprowadzono zadanie „Budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków w Rudniczu”, do realizacji przez Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej na kwotę 4 000 zł.  

          d) w Utrzymaniu zieleni w miastach i gminach,  
- wykreślono zadanie Urządzenie zieleni na terenie Gminy Wągrowiec na kwotę 18 686 zł,  
z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na inne zadania. 
- zwiększono o kwotę 12 000 zł, na zadaniu Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika 
wodnego w Ochodzy, w związku z planowanymi, wyższymi wydatkami na to zadanie, 
wynikającymi z postępowania przetargowego. 
- zmniejszono na wynagrodzeniach i pochodnych o kwotę 5 000 zł, w związku  z niższymi 
niż planowano wydatkami na utrzymanie zieleni, realizowanymi w ramach umów cywilno – 
prawnych. 
- zwiększono o kwotę 12 000 zł, na zakupie usług pozostałych, w związku                                   
z przewidywanymi wyższymi kosztami realizacji zadań, związanych z utrzymaniem zieleni 
na terenie gminy. 
 
e) w Pozostałej działalności, zmniejszono na zakupie usług pozostałych o kwotę 18 191 zł,  
w związku z przewidywanymi niższymi niż planowano wydatkami z tego tytułu. 

 
 

 
W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec. 

                                                                                                                                 
 

 
Wójt 

/-/Przemysław Majchrzak 

 


