U C H W A Ł A NR XXXIX/146/10
RADY GMINY ŁASKARZEW
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmian w budŜecie gminy Łaskarzew na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , 9 lit.d ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591z póź. zmian./ Rada Gminy
uchwala ,co następuje :
§ 1.
Dokonać zmian do Uchwały Nr XXXIII/125/09 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30
grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Łaskarzew na 2010 rok
polegających na :
1. zmniejszeniu planu dochodów zgodnie z załączoną tabelą nr 1 o kwotę
88 792 zł
w tym: dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę
97 392 zł
2. zwiększeniu planu wydatków zgodnie z załączoną tabelą nr 2,2a o kwotę
121 950 zł,
w tym : zwiększenie planu wydatków bieŜących o kwotę 219 342 zł
w tym : zwiększenie wynagrodzeń o kwotę
149 715 zł ,
zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 97 392 zł
§ 2.
1.W wyniku wprowadzonych zmian , o których mowa w § 1 powstały deficyt w kwocie
210 742 zł zostaje pokryty :
- wolnymi środkami na rachunku bankowym w kwocie 132 211 zł
- zmniejszoną kwotą spłaty poŜyczek z tytułu umorzenia przez WFOŚiGW na kwotę
78 531 zł ,
2. Zmniejsza się limity na zaciągnięcie krótkoterminowych poŜyczek na wyprzedzające
finansowanie działań inwestycyjnych ze środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej o kwotę 586 812 zł / tj do kwoty 1 514 588 zł / a dotyczącej
- utworzenie domów kultury w Starym Helenowie i Dąbrowie- do kwoty 272 624 zł
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – etap II – do
kwoty 1 241 964 zł / w związku z wydatkowaniem środków z budŜetu gminy przed
podpisaniem umowy oraz wskutek zmniejszenia , o którym mowa w § 1 pkt.1 dochody
majątkowe /,
3. Plan przychodów i rozchodów /po zmianach / obrazuje załączona tabela nr 3.
4. Prognozę długu gminy i spłat poŜyczek w 2010 roku i latach następnych obrazuje
załączona tabela nr 4 .
§ 3.
1.Zmiany limitu wydatków inwestycyjnych w 2010 roku dotyczące zmniejszenia nakładów
o kwotę 97 392 zł oraz przemieszczeń w źródłach finansowania dotyczące :
1.1. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie Łaskarzew – etap II w
dz.900 rozdz.90001 polegające na :
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 419 436 zł jako źródło finansowania
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w § 6058,
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 130 zł jako wkład własny gminy przy
finansowaniu kosztów kwalifikowanych objęty pomocą z EFR w § 6059,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 419 566 zł / jako wkład własny i nie objęty
pomocą z EFR/ w § 6050 ,
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1.2.utworzenia domów kultury w Starym Hellenowie i Dąbrowie w dz. 921 rozdz.92109
polegające na :
- zwiększeniu planu nakładów o kwotę 74 109 zł w §6050 ,
- zmniejszeniu planu nakładów o kwotę 167 376 zł w § 6058,
- zmniejszeniu planu nakładów o kwotę 4 125 zł w § 6059
obrazuje załączona tabela nr 2a / po zmianach /.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2010-2012 / po zmianach /
obrazuje załączona tabela nr 5.
§ 4.
Zmiany planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminie ustawami obrazuje załączona tabela nr 6.
§ 5.
1.Wprowadzić wykaz projektów na programy realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i innych następująco:
1.1 projekt utworzenie domów kultury w Starym Helenowie
i Dąbrowie w dz. 921 rozdz.92109,zaplanowane do realizacji w 2010 r. w ramach
programu PROW 2007-2013 w ramach działania 313,322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
na kwotę 564 928 zł
1.2. projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gminie
Łaskarzew – etap II zaplanowane do realizacji w 2010 roku w ramach PROW 20072013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
na kwotę 3239 000 zł
1.3. projekt modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkół w Starym Pilczynie
objętego RPOWM w ramach działania 7.2 zaplanowane do realizacji w 2010 roku na
kwotę 1550 000 zł ,
1.4 projekt przystosowanie budynku w Lipnikach na cele działalności kulturalnej
do realizacji w 2010 r. na kwotę 55853 zł w ramach działania 413 „WdraŜanie
lokalnych strategii rozwoju „ objętych programem PROW 2007-2013
1.5. projekt modernizacja Wiejskiego Domu Ludowego w Lewikowie do realizacji w 2010
roku na kwotę 1400 zł i w 2011 roku na kwotę 54826 zł , w ramach działania 413
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju „ objętych programem PROW 2007-2013
razem 56 226 zł ,
1.6.projekt odnowa wsi Budy Krępskie do realizacji w 2010 roku na kwotę 1400 zł , w
2011 roku na kwotę 558 290 zł w ramach działania 413 „WdraŜanie lokalnych
strategii rozwoju „ objętych programem PROW 2007-2013- razem 559 690 zł
2.1 projekt NADZIEJA –LEPSZE JUTRO w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki do realizacji w 2010 roku na kwotę 88 947 zł
2.2 projekt zakup wyposaŜenia dla wiejskich domów ludowych w Uścieńcu – Krzywdzie i
Sośnince do realizacji w 2010 r . na kwotę 44 000 zł , w ramach działania 413
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju „ objętych programem PROW 2007-2013
2.3 projekt Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie jako miejsce rozwoju
kultury do realizacji w 2010 r. na kwotę 44000 zł , w ramach działania 413
„WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju „ objętych programem PROW 2007-2013
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności i innych po zmianach obrazuje załączona tabela nr 7.
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§ 6.
Udziela się dotacji przedmiotowej z budŜetu gminy na zakup wyposaŜenia dla świetlicy w
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Melanowie w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 do kwoty 44 000 zł
jako zabezpieczenie środków do wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju ,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 7.
Zmiany planu dochodów i wydatków budŜetu Gminy Łaskarzew na 2010 rok dokonano w
oparciu o:
1/pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach DSD-3101/39/2010 z dnia 24
czerwca 2010 roku w sprawie dotacji na przeprowadzenie II tury Wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku,
2/ pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach DSD-3101/41/2010 z dnia
25 czerwca 2010 roku w sprawie dotacji na przeprowadzenie II tury Wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku,
3/ aneks Nr 1 do umowy Nr 00071-6922-UM0700141/09 RW.II./AK/0219.4-141/09 z dnia 26
października 2009 r. zawarty w dniu 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmniejszenia pomocy
finansowej na utworzenie domów kultury …./ do kwoty 342 608 zł ,
4/ umowę Nr 0058/10/U z dnia 21.05.2010 r, o warunkowym umorzeniu poŜyczki Nr
309/08/OA/P z dnia 05.12.2008 r.
5/ umowę Nr 0057/10/U z dnia 21.05.2010 r, o warunkowym umorzeniu poŜyczki Nr
28/08/OA/P z dnia 18.06.2008 r.
6/ własne spostrzeŜenia .
§ 8.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łaskarzew .
§ 9.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Gendek
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