
Uchwała Nr LII/438/2014    
Rady Gminy Wągrowiec 
z dnia 4 sierpnia 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) - 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 r., Uchwałą Nr LI/435/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 lipca 2014 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 22 300 zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r. w wysokości 38 682 732,65 zł, z tego:  

1) dochody bieżące w kwocie                                            35 478 470,25 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 22 300 zł - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
 „§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 r. w wysokości             41 828 206,65 zł  

z tego: 
 1)    wydatki bieżące w wysokości              33 648 438,65 zł 

                         2)    wydatki majątkowe w wysokości                               8 179 768,00 zł.” 

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

5. § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 145 474 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z 
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,  przychodami z zaciągniętych 
pożyczek, zaplanowanymi na 2014 r. oraz przychodami  z lokat.  
2. Ustala się łączną kwotę planu przychodów budżetu w wysokości  5 429 366 zł. 
3. Ustala się łączną kwotę planu rozchodów budżetu w wysokości 2 283 892 zł . 

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

6. Treść załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej – Przychody i rozchody budżetu na 2014r. – 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 
/-/Michał Nogalski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
U z a s a d n i e n i e 

do Uchwały Nr LII/438/2014 
Rady Gminy Wągrowiec 
z dnia 4 sierpnia 2014 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wągrowiec na 2014 r. 
 
 

Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17 lipca 2014r. zawiadomił o zwiększeniu 
planu dotacji celowych na rok 2014 o kwotę 22 300 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach 
wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, 
ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 
– 2020,  którą wprowadzono zgodnie z przeznaczeniem. 

 
Ponadto w Przychodach, zmniejszono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, o 

kwotę 1 000 000 zł do kwoty 1 848 362 zł, a w Rozchodach usunięto pozycję przelewy na rachunki lokat w kwocie 

1 000 000 zł, w związku z likwidacją lokaty bankowej. 

 
Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu: 
 

2) w załączniku nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na 2014 r.,  
a) w Przychodach,  zmniejszono kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 
1 000 000 zł do kwoty 1 848 362 zł, 
b) w Rozchodach, usunięto pozycję przelewy na rachunki lokat, na kwotę 1 000 000 zł,                          w związku z 

likwidacją lokaty bankowej. 

 
 
 
 

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

                                                                                                                                 
 
 

Wójt 

/-/ Przemysław Majchrzak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


