
UCHWAŁA Nr V/34/07 
RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 22 lutego 2007 r.  
 
 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Złotów na rok 2007  
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 182, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)  
Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1. W uchwale Nr IV/30/07 Rady Gminy Złotów z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
budżetu Gminy Złotów na rok 2007 wprowadza się zmiany: 
 
 

§ 2. 1. Zwiększenie kwoty prognozowanych dochodów budżetu Gminy na rok 2007  
                    o 375.801 zł według załącznika Nr 1. 
 

   2. Dochody budżetu Gminy po zmianach w wysokości 18.806.594 zł zgodnie  
                    z załącznikiem nr 2. 

 
 
§ 3. 1. Zwiększenie wydatków  budżetu Gminy o kwotę    375.801 zł według załącznika Nr 

3. 
 
      2. Wydatki budżetu Gminy po zmianach w kwocie 20.505.773 zł zgodnie  
             z załącznikiem Nr 4. 
 

              3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009  
                   po zmianach  zgodnie z załącznikiem nr 5 (5a – zadania inwestycyjne w 2007 roku). 
 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

       § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 
UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr V/34/07  
RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 22 lutego 2007 r. 
 
 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Złotów na rok 2007 

 

 
Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy razem o  kwotę 375.801zł, w tym z tytułu: 

- dotacji celowej z funduszu celowego o kwotę 104.700 zł z Funduszu Rozwoju  Kultury 
Fizycznej  w związku z podpisaną w dniu 09.02.07r. umową Nr B/007/07/730 pomiędzy 
Ministrem Sportu a Gminą Złotów o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego w Radawnicy,” 
- zwiększenia planowanej części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 283.242 zł w związku  
z pismem Ministra Finansów z dnia 12.02.07 Nr ST3-4820-3/2007, 
- zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 3.476 zł  w związku z pismem 
Ministra Finansów jak wyżej, 
- zmniejszenia planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 
16.255 zł w związku z pismem Ministra Finansów jak wyżej, 
- zwiększenia  planowanej kwoty z tytułu różnych dochodów o kwotę 638 zł w związku  
z zawartym porozumieniem z Wielkopolską Izbą Rolniczą w Poznaniu w sprawie wyborów do 
walnych zgromadzeń izb rolniczych.  
 

Planowane wydatki budżetu Gminy zwiększono razem o 375.801 zł, w tym:  
- wydatki  majątkowe o 410.900 zł, wydatki bieżące zmniejszono – o 35.009 zł. 
Przeznaczenie planowanych wydatków majątkowych jest następujące: 
        1) inwestycje w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska         291.400 zł 
            w tym: 
            - wykonanie PT budowy oczyszczalni ścieków w Kaczochach  -                14.148 zł, 
               ( kwotę 56.852 zł przewiduje się przeznaczyć ze środków GFOśi GW), 
            
           - wykonanie PT modernizacji oczyszczalni ścieków w Radawnicy-            30.000 zł, 
           - wykonanie PT modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Pieczynku –      20.000 zł, 
           - modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pieczynku -             242.600 zł. 
           - przebudowę drogi gminnej Skic –Rudna                                                   -15.348 zł 
           W planowanych  nakładach  na zadania inwestycyjne uwzględnione zostały promesy 
otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
zapewniające pomoc finansową na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych: 
- „Kanalizacja sanitarna Nowiny, Franciszkowo – 205.000 zł,                                          , 
- „Kanalizacja sanitarna Blękwit-Klukowo-Pieczynek – I etap – 100.000 zł,    
- „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Pieczynek – 200.000 zł. 
 



W związku z przyznaniem pomocy realizacja przedsięwzięcia „ Pieczynek” została przesunięta z 
roku 2008 na rok 2007.  
 
      2) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne:                                         119.500 zł 
          w tym: 
          - zakup równiarki                                                                                       100.000 zł, 
          - wykonanie PT dla potrzeb przebudowy i modernizacji budynku 
            szkolnego w Górznej                                                                                 15.000 zł, 
         - zakup oprogramowania komputerowego dla GOPS „Księgowość  
            budżetowa”                                                                                                 4.500 zł.      
 
            Zwiększone wydatki bieżące przeznaczone są na sfinansowanie prac remontowych  
W Gimnazjum w Świętej i w Szkole Podstawowej w Stawnicy. 
Zmniejszono planowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół o 39.537 zł. 
Zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe zmierzające do wyboru przewoźnika  na 
rok szkolny 2007/2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 


