
Objaśnienia

do skorygowanego projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.
- autopoprawki -

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2011 nie ustrzeżono 
się  od  błędów formalnych,  jak  również  nie  uwzględniono wszystkich  zadań,  jakie 
mogą zostać zrealizowane w nowym roku. Skorygowany projekt uchwały budżetowej 
sporządzono  na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) i ustawy z 27 sierpnia 
2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1241) oraz uchwały Nr  LII/248/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 września 2010 r. w 
sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej  Gminy  Oleśnica,  po 
zapoznaniu się z opinią komisji właściwej ds. budżetu oraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu.

Zgłoszone  autopoprawki  do  projektu  uchwały  budżetowej  na  2011  rok 
dotyczące błędów są następujące:

1) wyeliminowano zawarte  w § 15 pkt  1  i  pkt  4  projektu uchwały budżetowej 
upoważnienia dla  Wójta  Gminy do „zaciągania  zobowiązań z tytułu  umów, 
których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania  jednostki  i  termin  zapłaty  upływa  w  roku  następnym”  oraz  do 
przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Oleśnica 
do zaciągania tego typu zobowiązań z uwagi na to, że są one powtórzeniem 
upoważnień  zawartych  w  §  3  pkt  2  i  §  4  projektu  uchwały  w  sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej;

2) wyeliminowano  upoważnienie  dla  Wójta  Gminy  do  zaciągania  kredytów  i 
pożyczek  oraz  emitowania  papierów  wartościowych  na  „finansowanie 
planowanego deficytu budżetu gminy ze względu na to, że dochody i wydatki  
zostały ustalone na tym samym poziomie.

Ponadto  na  skutek  złożonych  i  zaakceptowanych  przez  Wójta  wniosków 
niektórych  komisji  stałych  Rady  Gminy  Oleśnica  wprowadzono  następujące 
zmiany:
1) planowane  wydatki  w  kwocie  80.000  zł  na  remont  drogi  wewnętrznej  w 

Bystrem (Osada Bystre) zmniejszono o kwotę 25.000 zł  i  przeznaczono na 
opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu drogi gminnej ul. 
Pogodna w Bystrem;

2) planowane  wydatki  w  kwocie  12.000  zł  na  zadanie  inwestycyjne  pn. 
„przebudowa drogi wewnętrznej w m. Smolna 20 mb dz. nr 709” zmniejszono 
o kwotę 12.000 zł i przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa 
drogi gminnej nr 102163D Smolna – Nowa Ligota”;

3) zmniejszono o kwotę 6.000 zł planowane wydatki na zadaniu pn. „wykonanie 
drogi  wewnętrznej  w Boguszycach  (na  osiedlu)  i  przesunięto  na realizację 
zadania  inwestycyjnego  dotyczącego  wykonania  dokumentacji  projektowej 
szatni sportowej (przy boisku);

4) o kwotę 30.000 zł zmniejszono planowane wydatki  inwestycyjne na zadaniu 
pn.  „przebudowa  drogi  wewnętrznej  w  m.  Bogusławice”  i  przesunięto  na 
udzielenie  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Oleśnickiego  przy  budowie 
zatoczki autobusowej w Wyszogrodzie;



5) o kwotę 20.000 zł  zmniejszono wydatki  na zadaniach dotyczących remontu 
dróg wewnętrznych w Poniatowicach i w Poniatowicach Jonas i przeznaczono 
na zwiększenie planowanych wydatków dotyczących przebudowy świetlicy w 
Ligocie Polskiej. 
Jednocześnie  zabezpieczono  środki  finansowe  związane  z  utrzymaniem 

mienia  Ośrodka  Wypoczynkowo-Turystycznego  w  Boguszycach,  stanowiącego 
własność Gminy. Zamian dokonano jak poniżej:

Rozdział §§ Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+) Uwagi
R. 70005 §4300 30.000
R. 70005 §4590 30.000
R. 70005 §4610 15.000
R. 70005 §4170 7.000 Umowy  zlecenia  związane  z 

naprawami i konserwacją

R. 70005 §4210 6.000 Zakup oleju opałowego

R. 70005 §4260 12.000 Opłaty  za  dostawę  energii 
elektrycznej

R. 70005 §4300 50.000 Zapewnienie całodobowej ochrony 
obiektu  i  powierzenie  obsługi 
technicznej kotła olejowego

Przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz zmiana na 
wydatkach  dotyczących  wynagrodzeń  spowodowała  konieczność  ponownego 
przeliczenia  rezerwy  na  zarządzanie  kryzysowe.  Okazało  się,  że  jej  minimalna 
wysokość  to  68.376,52  zł,  stąd  dokonano  zwiększenia  o  kwotę  15  zł  na 
zabezpieczenie  środków  w  budżecie  na  rezerwę  celową  na  realizację  zadań  z 
zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 
r. o zarządzaniu kryzysowym.

Powyższe zmiany przedstawiają się jak poniżej:
WYDATKI

      Plan wg projektu Plan wg  
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie uchwały budżetowej skorygowanej Różnica 

       uchwały budż.  +/-
600    Transport i łączność 1 427 609,45 1 401 609,45 -26 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 22 000,00 52 000,00 30 000,00

   63
00

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między j.s.t. na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

0,00 30 000,00 30 000,00

 60016   Drogi publiczne gminne 371 109,45 408 109,45 37 000,00

  4270 Zakup usług remontowych 14 500,00 39 500,00  25 000,00

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych

173 751,47 185 751,47 12 000,00

60017 Drogi wewnętrzne 1 033 500,00 940 500,00 -93 000,00

4270 Zakup usług remontowych 529 500,00 484 500,00 -45 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
418 000,00 370 000,00 -48 000,00

700    Gospodarka mieszkaniowa 3 474 064,20 3 494 064,20 20 000,00

 
70005

  
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami

3 461 800,00 3 481 800,00 20 000,00

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 10 000,00 7 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 13 000,00 6 000,00

4260 Zakup energii 1 000,00 13 000,00 12 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 180 000,00 20 000,00

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na 
rzecz osób fizycznych

50 000,00 20 000,00 -30 000,00

4610
Koszty postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

30 000,00 15 000,00 -15 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 856 605,09 1 876 605,09 20 000,00



budżetowych

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

231 362,00 231 362,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 68 362,00 68 377,00 15,00
4810 Rezerwy 68 362,00 68 377,00 15,00

75495 Pozostała działalność 2 000,00 1 985,00 -15,00
4260 Zakup energii 2 000,00 1 985,00 -15,00

926   Kultura fizyczna i sport 605 587,87 611 587,87 6 000,00

      
 92601   Obiekty sportowe 287 487,87 293 487,87 6 000,00

   
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych
100 678,90 106 678,90 6 000,00

Razem 30 474 329,52 30 474 329,52 0,00

Wprowadzone  autopoprawki  do  projektu  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  nie 
spowodowały  zmiany  wyniku  budżetu,  jak  również  zmiany  ogólnych  wielkości 
dochodów i wydatków.


