
Uchwała  Nr LI/364/06        
Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu

z dnia 06 września 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184  ustawy z dnia 
30 czerwca 2005  roku o finansach publicznych ( Dz. U.z 2005 roku nr 249  poz. 2104 
 –Rada Miejska w  Nowogrodźcu, uchwala co następuje :

§  1
I. Zwiększa się  dochody budżetu gminy i miasta Nowogrodziec    o                             540.366,-zł. 
 w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych własnych gminy 200.027,-zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych  sektora 
finansów publicznych

97.500,-zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych 23.012,-zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa 18.975,-zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z 
innych źródeł  

200.852,-zł.

 
Szczegółowy  podział  zmian  w  dochodach  budżetowych  wg  klasyfikacji  budżetowej  zawiera 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§  2
  

I. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta  Nowogrodziec      o                            540.366,-zł.
  w tym :
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 498.379,-zł.
- pozostałe wydatki bieżące 41.987,-zł.

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków 
w tym :
zmniejsza się 
- zakupy inwestycyjne 25.000,-zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000,-zł.
- pozostałe wydatki bieżące 14.100,-zł.
zwiększa się 
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,-zł.
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32.100,-zł.

Szczegółowy   podział zmian w wydatkach budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.



§  3

Po wprowadzeniu zmian w §§ 1 i 2 budżet gminy wynosi :

- po stronie dochodów     27.085.773,-zł.
- po stronie wydatków 31.021.399,-zł.

§   4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu.

Przewodniczący Rady
Anna Rosa



Załącznik nr 1
Do Uchwały nr .LI/364/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia  06 września 2006 roku

I. Dochody zwiększa się ogółem o  kwotę                                                                            540.366,-
zł.                               
w tym:

1. Dział    010        Rolnictwo łowiectwo
zwiększa się 
a/ rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 

wsi 200.027,-zł Uzasadnienie

§ 6339 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gminy

 -  na budowę wodociągu w Kierżnie z 
powiązaniem Czernej

  -  na budowę wodociągu w Milikowie i 
Gościszowie

68.902,-zł.

131.125,zł.

- współfinansowanie Projektu w ramach 
Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z 
przeznaczeniem na :
- na budowę wodociągu w Kierżnie z 

powiązaniem Czernej 
 - na budowę wodociągu w Milikowie i 

Gościszowie .
 pismo Wojewody Dolnośląskiego nr 
FB.I.A.A.3011NW-35/2005 

   

2.Dział     600     Transport i łączność
zwiększa się 
a/ rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 97.500,-zł.

Uzasadnienie
§ 6260 -Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji  i zakupów 
inwestycyjnych  sektora finansów 
publicznych

97.500,-zł.
- Umowa nr 1/1.4/2006 z dnia 20 
marca 2006 roku  z TFOGR – 
dotacja na wykonanie robót 
rekultywacyjnych  drogi PN. 
„Wykroty”- droga dojazdowa do 
gruntów rolnych o nawierzchni 
asfaltowej”

3.Dział     756    Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadających  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zwiększa się 
a/ rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach 

stanowiących dochód budżetu 
państwa

23.012,-zł. Uzasadnienie

§ 0010 -podatek dochodowy od osób fizycznych 23.012,-zł. -Dec. Min.Fin. Nr ST-4820-5/2006

4.Dział     758     Różne rozliczenia
zwiększa się 
a/ rozdz. 75801 Część wyrównawcza subwencji 

ogólnej dla gmin 18.975,-zł. Uzasadnienie

§ 2920 -Subwencja ogólna z budżetu państwa 18.975,-zł. - Dec. Min.Fin. Nr ST-4820-5/2006



5.Dział     921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zwiększa się 
a/ rozdz. 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 200.852,-zł. Uzasadnienie

§ 6299 -środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin, pozyskanych z innych 
źródeł  w tym;
- remont świetlicy  w Wykrotach

200.852,-zł.. - Umowa  nr 61412-UM4100014/06 
16.01.2006 – Urzędem 
Marszałkowskim Woj. 
Dolnośląskiego Wydz. Rozwoju 
Rolnictwa  o dofinansowanie 
projektu oraz aneks do w/w umowy 
z dnia 30.06.2006 roku

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Załącznik nr 2
Do Uchwały  Nr LI/364/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 06 września 2006 roku 

I. Wydatki zwiększa się o kwotę ogółem                                                              540.366, -  zł.   
w tym:
1. Dział    010        Rolnictwo i łowiectwo                                   200.027,-zł.
zwiększa się 
a/ rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i 

sanitarna wsi 200.027,-zł Uzasadnienie

        § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych 
z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

  rozwój systemu wodociągów
   a/ na budowę wodociągu w Kierżnie z 

powiązaniem Czernej
  b/na budowę wodociągu w Milikowie i 

Gościszowie –

68.902,-zł.

131.125,-zł

- współfinansowanie Projektu w ramach 
Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z 
przeznaczeniem na :
 -  na budowę wodociągu w Kierżnie z 

powiązaniem Czernej 
- na budowę wodociągu w Milikowie i 
Gościszowie 

 
2.Dział     600     Transport i łączność                                                                      97.500,-
zł.
zwiększa się 
a/ rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 97.500,-zł.

Uzasadnienie
§ 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 97.500,-zł.
- Umowa nr 1/1.4/2006 z dnia 20 
marca 2006 roku  z TFOGR – 
dotacja na wykonanie robót 
rekultywacyjnych  drogi PN. 
„Wykroty”- droga dojazdowa do 
gruntów rolnych o nawierzchni 
asfaltowej”

 3.Dział      801        Oświata i wychowanie                                                 41.987,-zł.
zwiększa się 
a/ rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 30.000,-zł.
        § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w 

tym:
- SP Nowa Wieś – 20.000,-zł. 
- SP Czerna        -  10.000,-zł.

30.000,-zl.

- Zwiększenie planu wydatków  na 
zakup oleju opałowego

a/ rozdz. 80110 Gimnazja 11.987,-zł.
        § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w 

tym:
- Gimnazjum Nowa Wieś

11.987,-zł.
- Zakup materiałów na remont 

SP ( zalecenia SANEPID-u)

5.Dział     921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zwiększa się                                                                                                                           200.852,-zł.
a/ rozdz. 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 200.852,-zł. Uzasadnienie

§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych – współfinansowanie 
programów i projektów ze środków Fund. 
Strukturalnych, Funduszy  Spójności 
- remont świetlicy  w Wykrotach

200.852,-zł.. - Umowa  nr 61412-UM4100014/06 
16.01.2006 – Urzędem 
Marszałkowskim Woj. 
Dolnośląskiego Wydz. Rozwoju 
Rolnictwa  o dofinansowanie projektu oraz 
aneks do w/w umowy  z dnia 30.06.2006 r.



 
II. Przesunięcia w planie wydatków
W tym:

1 Dział          750    Administracja publiczna                                                                
zmniejsza się 
a/ rozdz. 75023 Urzędy Gmin 25.000,-zł.

Uzasadnienie
        § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych w tym :
  Realizacja projektu „Informatyzacja oraz 

rozwój  usług publicznych on-line przez 
Urząd Miejski  w Nowogrodźcu

25.000,-zł. - realizacja zadania w 
ograniczonym zakresie 

zwiększa się 
a/ rozdz. 75095 Pozostała  działalność 

( promocja)
25.000,-zł.

Uzasadnienie

        § 6050 - wydatki  inwestycyjne  jednostek 
budżetowych w tym :

  Realizacja projektu pn. „Portal internetowy 
  Partnerstwa Miast Kaolinowych “

25.000,-zł. -budowa portalu internetowego 
  Partnerstwa Miast Kaolinowych 

3.Dział      801        Oświata i wychowanie
  Zmniejsza się
a/rozdz. 80110 Gimnazja 2.200,zł.- Uzasadnienie

        § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 2.200,-zł. - oszczędności w trakcie wykonywania 
budżetu

   Zwiększa się
        § 6060 -wydatki  na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
2.200,-zł. -zakup  zestawu komputerowego

  
3.Dział      801        Oświata i wychowanie
  Zmniejsza się
a/rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa 5.900,-zł. Uzasadnienie

        § 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 5.900,-zł. - oszczędności w trakcie wykonywania 
budżetu

   Zwiększa się
        § 6060 -wydatki  na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych
5.900,-zł. -zakup 2 zestawów komputerowych

4.Dział      852        Pomoc społeczna
  Zmniejsza się
a/rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 24.000,-zł. Uzasadnienie

§ 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000,-zł. - oszczędności uzyskane z tytułu zmian 
wypłat dodatków do wynagrodzeń dla 
pracowników socjalnych

§ 4300 - zakup usług pozostałych 6.000,-zł. - oszczędności – z tyt. dofinansowania 
dokształcania pracowników

   Zwiększa się
        § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 24.000,-zł.
- zakup  samochodu osobowego
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