UCHWAŁA NR XLVI/530/06
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 września 2006 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006
r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 184 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708)

Rada Miejska
uchwala, co następuje :
I. W Uchwale Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29
grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr
XXXIX/455/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2006 r., Uchwałą Nr
XXXIX/456/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 stycznia 2006 r., Uchwałą Nr
XL/465/06 z dnia 22 lutego 2006 roku, Zarządzeniem Burmistrza Koronowo Nr
KO/0151- 14/06 z dnia 28 lutego 2006 r., Uchwałą Nr XLI/473/06 Rady Miejskiej w
Koronowie z dnia 29 marca 2006 r., Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr KO/015120/06 z dnia 30 marca 2006 r., Uchwałą Nr XLII/484/06 Rady Miejskiej w Koronowie z
dnia 26 kwietnia 2006 roku, Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-24/06 z
dnia 28 kwietnia 2006 r., Uchwałą Nr XLIII/500/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31
maja 2006 roku, Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr KO/0151-29/06 z dnia 31maja
2006 r., Uchwałą Nr XLIV/505/06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2006
roku, Zarządzeniem
Burmistrza Koronowa Nr 0151/39/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.,
Zarządzeniem Burmistrza Koronowa Nr 0151/41/06 z dnia 31 lipca 2006 r., Uchwałą Nr
XLV/520.06 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 sierpnia 2006 roku, Zarządzeniem
Burmistrza Koronowa Nr 0151- 51/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

wprowadza się następujące zmiany:
1. W par. 1
a/ w pkt 1 wyrazy dochody
z tego: dochody własne
zastępuje się wyrazami dochody
z tego: dochody własne
dotacje na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

„42.778.698 zł
18.324.718 zł”
„42.827.698 zł
18.358.718 zł
15.000 zł”

b/ w pkt 2 sumę wydatków
w tym: wydatki bieżące
z tego: dotacje
wydatki majątkowe
zastępuje się sumą wydatków
w tym: wydatki bieżące
z tego: dotacje
wydatki majątkowe
c/ w pkt 3 wielkość deficytu budżetowego
zastępuje się sumą
zmniejsza się wielkość zaciągniętego kredytu
na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krzyżowej
i Wodnej w Koronowie (107.600).
Na wielkość deficytu składa się pożyczka z WFOŚiGW
- 310.753 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 63.000 zł,
pożyczka z WFOŚiGW – 607.700 zł, pożyczka z
WFOŚiGW – 1.194.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW
- 300.000 zł, kredyt bankowy – 519.067 zł, kredyt
bankowy – 71.000 zł, emisja obligacji komunalnych
1.000.000 zł, kredyt bankowy – 760.341 zł.

„47.712.159 zł
37.667.309 zł
1.529.640 zł
10.044.850 zł”
„47.653.559 zł
37.717.309 zł
1.539.640 zł
9.936.250 zł”
4.933.461 zł
4.825.861 zł

2. W załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1, 2,
3, 4, 5 do niniejszej Uchwały.
II. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Koronowa.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo
przyjęty na terenie Gminy Koronowo.

Uzasadnienie
Zmian w budżecie gminy na 2006 rok dokonuje się w oparciu o:
- Porozumienie CW/306/2006 w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych zawarte w dniu 26 czerwca 2006 roku zwiększającej dotacje o kwotę
5.000 zł.
- Porozumienie Nr 2/5/2006 zawarte w dniu 11.09 2006 r. zwiększającej dotacje celowe o
kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu „funkcjonowania i
rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób
fizycznych o kwotę 24.000 zł i z tytułu opłaty produktowej o kwotę 10.000 zł, z
przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne: pieszo jezdnia w Buszkowie świetlica – szkoła o
kwotę 14.000 zł, budowa nawierzchni ulicy Różanej o kwotę 10.000 zł; na wydatki bieżące
zwiększające dotację dla instytucji kultury o kwotę 10.000 zł (MGOK – zakup strojów dla
orkiestry dętej).
Łącznie zwiększa się wielkość budżetu gminy na 2006 rok

o kwotę

49.000 zł.

W związku z zaciągnięciem mniejszej pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji
sanitarnej w ul. Krzyżowej i Wodnej w Koronowie (107.600 zł), zmniejsza się wydatki
inwestycyjne w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę 107.600 zł.
Dokonuje się przesunięcia środków finansowych po stronie wydatków w następujący sposób:
- zwiększa się wydatki bieżące w drogach wewnętrznych
(umowa zlecenie dla osiedla 1000-lecia i ul. Okrężna)
o kwotę 22.500,00 zł
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w drogach wewnętrznych
(osiedle 1000-lecia i ul. Okrężna, ul. Kwiatowa)
o kwotę 23.255,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w administracji
o kwotę
0,30 zł
- zmniejsza się wydatki bieżące w pomocy społecznej
o kwotę 8.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w pomocy
społecznej (zakup kserokopiarki)
o kwotę 8.000,00 zł
- zwiększa się wydatki bieżące w gospodarce ściekowej
(umowa zlecenie dla budowa kanalizacji ściekowej
w ul. Krzyżowej i Wodnej)
o kwotę 10.500,00 zł
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne w gospodarce ściekowej
(budowa kanalizacji ściekowej w ul. Krzyżowej i Wodnej)
o kwotę 10.500,30 zł
- zwiększa się wydatki inwestycyjne w kulturze
(modernizacja budynku WDK w Wierzchucinie Kr.)
o kwotę 755,00 zł

