
                                  UCHWAŁA  Nr  V/26/2011 

                                     Rady Gminy Kołbaskowo                                              

                                    z dnia 28 lutego 2011 roku                          

 

w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2011 rok. 

  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)- 

Rada Gminy Kołbaskowo uchwala co następuje: 

 

§ 1.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  1.597.580 zł 

w tym: 

1. Wydatki majątkowe –       1.597.580  zł 

1)  w dziale  600, rozdział  60014 o kwotę                                       -   550.000 zł 

Zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi powiatowej 

           nr 0626Z  Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin  o dł.  

            około 2,852 km „.    

2)  w dziale  754, rozdział  75412 o kwotę                                       -   300.000 zł 

 Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku  

garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie „.                                                                         

3)  w dziale 758, rozdział 75818 o kwotę                                         -   747.580 zł 

 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne.                            

 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  1.597.580  zł 

w tym: 

1. Wydatki majątkowe -         1.597.580  zł 

   w tym: 

1)  w dziale 010, rozdział 01010  o kwotę                                        -     47.580 zł  

 Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci  

  wodociągowej Warnik-Bobolin”. 

2)  w dziale 600, rozdział 60014  o kwotę                                         -  550.000 zł 

 Zadanie inwestycyjne pn.” Schwennenz-Ladenthin-Warnik-

Będargowo-Warzymice-Rajkowo- Ostoja: Budowa 

 drogi  powiatowej nr 0624Z „. 

2)  w dziale 600 ,rozdział 60053  o kwotę                                         -  600.000 zł      

 Zadanie pn. „Budowa społeczeństwa informacyjnego 

w Gminie Kołbaskowo”.                          

3)  w dziale 801, rozdział 80110  o kwotę                                         -   250.000 zł 

 Zadanie inwestycyjne pn.”Budowa gimnazjum 

na nieruchomości ZS Przecław”.. 

4)  w dziale 900,rozdział  90004     o kwotę                                      -   150.000 zł 

  Zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku 

w Kurowie”. 



 

§ 3. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 

24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2011 

rok pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo w 2011 r.” otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy 

                                          

                                                                                   Ryszard Wierzbicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.  

Zmiany dokonywane w uchwale  dotyczą przesunięcia środków między 

zadaniami  jak też zaplanowania w bieżącym roku dodatkowych przedsięwzięć. 

Dokonuje się przesunięcia środków w łącznej kwocie 1.597.580 zł  z pozycji : 

o . „ Przebudowa drogi powiatowej  nr 0626Z  Przylep-Ostoja-Rajkowo-     

    Szczecin  o dł. około 2,852 km „.   550.000 zł. 

o „Przebudowa budynku garażowego na strażnicę OSP w Kołbaskowie „    

  300.000 zł . 

o Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne   747.580 zł. 

i przeznaczenie na: 

o „Budowę sieci  wodociągowej Warnik-Bobolin”  kwota  47.580 zł  w 

związku z koniecznością poniesienia w 2011 r. wydatków  z tyt. 

wykonanej dokumentacji projektowej.  

o .” Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo-Warzymice-Rajkowo-  

Ostoja: Budowa drogi  powiatowej nr 0624Z „ 550.000zł. W wyniku 

przeprowadzonej przez Powiat Policki procedury przetargowej zmieniły 

się nakłady do poniesienia na zadaniach inwestycyjnych 

dofinansowanych przez Gminę Kołbaskowo. W związku z czym 

następuje przesunięcie wysokości  dofinansowania zadań. 

o ”Budowę gimnazjum na nieruchomości ZS Przecław”  250.000 zł na 

roboty konieczne przy budowie gimnazjum zgodnie z protokołem 

konieczności i wnioskiem wykonawcy .Na podstawie opinii geotechnika 

stwierdzono ,że poziom posadowienia budynku określony w projekcie 

technicznym nie znajduje się na gruncie nośnym, w związku z czym 

należy wykonać roboty polegające na wymianie gruntu . 

o „Rewitalizację zabytkowego parku w Kurowie”  150.000 zł. Celem 

zadania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze parku ,oraz 

rozwój infrastruktury turystycznej w m. Kurów. 

            Zadanie to zamierza się realizować przy udziale środków pochodzących  

            z funduszy UE.  

o „Budowę społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kołbaskowo”  

600.000 zł. Celem projektu jest budowa infrastruktura sieciowej 

warunkującej prawidłowy rozwój społeczeństwa informacyjnego w 

Gminie Kołbaskowo, stworzenie dostępu do usług informacyjnych oraz 

rozwój infrastruktury komunikacji elektronicznej w gminie w 

szczególności w jednostkach użyteczności publicznej. 

           Zadanie to zamierza się realizować przy udziale środków pochodzących  

            z funduszy UE.  

 

Ogólnie nie zwiększył się poziom planowanych wydatków . 
 

Ponadto  w załączniku  nr 2 do uchwały Nr IV/24/2011 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Kołbaskowo na 2011 rok  wprowadza się następujące zmiany: 



1. Dz. 852 ,rozdział 85212 kwotę 28.664 zł z kolumny 8 –Wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych  przenosi się  do kolumny 7 –Wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane. 

2.  Dział 758 , rozdział 75818  zmniejsza się o kwotę  172.204 zł i przenosi się  

do rozdziału 75831. 

Zmiany te mają charakter korekcyjny co wynika z konieczności dostosowania 

wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 
 

 


