
  

 UCHWAŁA    Nr   XXXII/258/14                  

RADY  GMINY  BOLESŁAWIEC

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz.  594, 645 i 1318)), art. 211, 212, i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646)

u c h w a l a   s i ę,  c o   n a s t ę p u j e:

§ 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 

945.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 

1.152.739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się kwoty na zadaniach inwestycyjnych dotyczących paragrafu 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w dziale 921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego załączenia.

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy Bolesławiec ustala się na kwotę 207.307 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody paragrafu 957 Nadwyżki 

z lat ubiegłych w kwocie 207.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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Uzasadnienie: 

1. Zwiększa się dochody i wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 945.432 zł, 

w związku z:
1) przyznaniem środków z Województwa Dolnośląskiego i podpisaniem porozumienia

w sprawie powierzenia Gminie Bolesławiec realizacji zadania pn: Budowa chodnika

 i zatoki autobusowej w miejscowości Nowe Jaroszowice w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 297”  - kwota 189.748 zł,
2) podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu 

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec – kwota 429.135 zł,
3) podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu 

„Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość” dla SP Bożejowice – kwota 

102.119 zł,
4) podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu 

„Radosne przedszkole” dla SP Kraśnik Dolny – kwota 112.693 zł,
5) podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu 

„ Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie” dla SP Kruszyn – kwota  

111.737 zł.
2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy Bolesławiec o kwotę 207.307 zł , w tym:
1) pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn:

„Budowa przyłącza energetycznego sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla 

pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Trzebień” – kwota 7.257 zł,
2) zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Bożejowice, 

Rakowice i Otok, Bolesławice, Brzeźnik (w części dotyczącej złoża Brzeźnik), Kruszyn

(w części dotyczącej lokalizacji usług publicznych przy ul. Orzechowej) – kwota 93.000 zł,
3) dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego dla Komisariatu Policji 

w Kruszynie – kwota 21.500 zł,
4) odsetki od pożyczki – kwota 8.000 zł,
5) zakup usług remontowych i pozostałych (zwiększenie mocy przyłączeniowej i wymiana 

rozdzielnicy) w SP Ocice – kwota 1.800 zł,
6) dofinansowanie zakupu defibrylatora dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i 

Psychicznie Chorych w Bolesławcu – kwota 2.750 zł,
7) likwidacja dzikich wysypisk  - kwota 13.000 zł,
8) zagospodarowanie cmentarza poewangelickiego, wpisanego do rejestru zabytków, 

we wsi Kraśnik Dolny – kwota 60.000 zł,
9) deficyt budżetu pokrywa się nadwyżką budżetową w kwocie 207.307 zł. 

3. Zmienia się kwoty na zadaniach inwestycyjnych w dz.921, rozdz.92109 , w tym:

Zwiększa się:

 budowa Domu Ludowego we wsi Kraśnik Dolny – 10.000 zł.
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Zmniejsza się:

 budowa Domu Ludowego we wsi Ocice – 10.000 zł.

4. Kwotę 4.200 zł na paragrafie 4210 w dziale 926, rozdz.92605 zamienia się na kwotę 

3.570 zł na paragrafie 4218 i kwotę 630 zł na paragrafie 4219– dofinansowanie (Partner 

Projektu) w projekcie „W drodze do sukcesu w Gminie Bolesławiec” realizowanym przez 

Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012 (Lider Projektu). 


