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AUTOPOPRAWKI 
do budŜetu na 2008r. 

 
 
W wyniku końcowej analizy projektu budŜetu Wójt gminy wnosi o uwzględnienie 
następujących poprawek: 
1. W projekcie uchwały budŜetowej 
- zmiana brzmienie § 3 ust. a) z: 
 „przychody w kwocie 20.000,00 zł 
na: 
 „przychody w kwocie 7.500,00 zł” 
Zmiana jest poprawką oczywistej omyłki pisarskiej, poniewaŜ oczywistym jest, Ŝe przychody 
w 2008r. związane z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska, będą wynosiły 7.500,00 zł, 
a nie 20.000,00 zł (wcześniej uwzględnione zostały równieŜ środki pozostałe z 2007r.) 
 
- w § 6 w związku ze zmianą w omówioną w pkt. 2, zmiana kwoty dofinansowania zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom na 110.500,00 zł 
 
2. W Załączniku nr 2: 
- dokonano przesunięcia i kwalifikacji dotacji związanej z Orkiestrą Dętą przy Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej – w wyniku ww. przesunięcia prawidłowo uwzględniono ją w Rozdz. 75412 
jako dotację celową, a nie jako dotację podmiotową w Rozdz. 92109 
 
3. W Załączniku nr 7: 
- dokonano niezbędnych zmian w związku ze zmianami omówionymi w pkt. 2 
 
4. W uzasadnieniu do Uchwały budŜetowej: 
- dokonano oczywistych zmian wynikających ze zmian omówionych w pkt. 2 
- dokonano kosmetycznej zmiany planowanej ilości pracowników w 2008r. w przeliczeniu na 
pełny etat, na 24 (w projekcie wpisane zostało 22,7) 
- zmieniono brzmienie akapitu dotyczącego Rozdz. 75412 na: 

„Rozdział 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne – zaplanowano kwotę 130.060,00 zł. W planie 
wydatków uwzględniono w oparciu o analizę roku 2006 wszystkie wydatki umoŜliwiające 
sprawne funkcjonowanie ochotniczych jednostek straŜy poŜarnej, w tym dofinansowanie 
zakupów o charakterze inwestycyjnym na rozwój bazy bojowej jednostek Ochotniczych 
StraŜy PoŜarnych w kwocie 20.000,00 zł, przy czym decyzję o podziale ww. 20.000,00 zł 
będzie podejmowała Rada Gminy na wniosek Zarządu Gminnego Ochotniczych StraŜy 
PoŜarnych. Ponadto uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem i potrzebami orkiestry 
dętej usytuowanej organizacyjnie przy jednostce Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Tokarach 
jako dotację celową wykazaną zgodnie w Załączniku Nr 7 do budŜetu” 

 
5. W Załączniku „Prognoza kwoty długu Gminy Kawęczyn na lata 2008 – 2009” 
- na dole strony dopisano prognozowany poziom dochodów w 2008r. i 2009r. 
 
6. W załączniku nr 3 : 
- pkt 6. zmienia się na pkt. 8 
- w pkt. 6 zmienia się Rozdział na 75023, zmienia się nazwa zadania na „Zakup sejfu do kasy 
Urzędu Gminy” oraz zmienia się kwota na 3.000,00 zł 
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- dodaje się pkt. 7 z następującymi pozycjami: Rozdział: „75023”, §: „6050”, Nazwa zadania: 
„Instalacja systemu alarmowego w Urzędzie Gminy”, Kwota, zł: „9.000,00”, Źródło 
finansowania: „dochody własne” 
 
7. W wyniku zmian wymienionych w pkt. 6 zmienia się brzmienie uchwały budŜetowej w 
następujących miejscach: 
a) w §1 ust. 2 pkt. a, z brzmienia: 
„wydatki bieŜące na kwotę 9.412.904,00 zł” 
na brzmienie: 
„ wydatki bieŜące na kwotę 9.400.904,00 zł” 
b) w §1 ust. 2 pkt b, z brzmienia: 
„wydatki majątkowe na kwotę 695.700,00 zł” 
na brzmienie: 
„wydatki majątkowe na kwotę 707.700,00 zł” 
 
8. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej oraz w wyniku zmian wymienionych w pkt. 6 
zmienia się brzmienie uzasadnienia do uchwały budŜetowej w następujących miejscach: 
a) w sekcji wydatki drugi akapit zmienia się z: 
„Wydatki bieŜące zaplanowano w kwocie 8.226.044,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 
695.700,00 zł.” 
na: 
„Wydatki bieŜące zaplanowano w kwocie 9.400.904,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 
707.700,00 zł.” 
b) w sekcji wydatki przy Rozdziale 75023, w związku z odnośnikiem dotyczącym 
planowanych nakładów na usługi remontowe kwota tych nakładów zmienia się na 190.602,00 
zł 
c) w sekcji wydatki przy Rozdziale 75023, w związku z odnośnikiem dotyczącym 
planowanych wydatków majątkowych, odnośnik ten nabiera brzmienia: 
„wydatki majątkowe (24.000,00 zł) w tym na: zakup komputerów  (12.000,00 zł), zakup sejfu 
do kasy urzędu gminy (3.000,00 zł), instalacja systemu alarmowego w Urzędzie Gminy 
(9.000,00 zł)” 
d) w sekcji wydatki w trzecim od końca sekcji akapicie fragment tekstu: 
„W wydatkach majątkowych  w załączniku Nr 3 do projektu budŜetu ujęto wydatki związane 
z realizacją zadań w zakresie: 

1. modernizacji dróg gminnych w kwocie 670.000,00 zł 
2. kontynuacji prac związanych z modernizacją hydroforni w Tokarach, Marcjanowie, 

Kowalach Pańskich w kwocie 1.000,00 zł 
3. zapłaty odszkodowawczej z tytułu urządzenia dróg wewnątrzosiedlowych w 

miejscowościach Kawęczyn i Kowale Pańskie Kolonia w kwocie 12.000,00 zł 
4. zakupu sprzętu komputerowego na wyposaŜenie stanowisk pracy w kwocie 12.000,00 

zł 
5. zakupu drukarki na potrzeby Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w kwocie 700,00 zł 
Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano na 2008 rok w kwocie 695.700,00 zł.” 
zmienia brzmienie na: 
„W wydatkach majątkowych  w załączniku Nr 3 do projektu budŜetu ujęto wydatki związane 
z realizacją zadań w zakresie: 

1. modernizacji dróg gminnych w kwocie 670.000,00 zł 
2. kontynuacji prac związanych z modernizacją hydroforni w Tokarach, 

Marcjanowie, Kowalach Pańskich w kwocie 1.000,00 zł 
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3. zapłaty odszkodowawczej z tytułu urządzenia dróg wewnątrzosiedlowych w 
miejscowościach Kawęczyn i Kowale Pańskie Kolonia w kwocie 12.000,00 zł 

4. zakupu sprzętu komputerowego na wyposaŜenie stanowisk pracy w kwocie 
12.000,00 zł 

5. zakupu sejfu do kasy Urzędu Gminy w kwocie 3.000,00 zł 
6. instalacji systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w kwocie 9.000,00 zł 
7. zakupu drukarki na potrzeby Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w kwocie 700,00 zł 
Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano na 2008 rok w kwocie 707.700,00 zł. 
 
9. W wyniku zmian wymienionych w pkt. 6 zmienia się brzmienie Załącznika nr 2 do 
uchwały budŜetowej na 2008r. w następujących miejscach: 
a) w Rozdziale 75023§4270 zmienia się kwotę 202.602,20 na kwotę 190.602,20 
b) w Rozdziale 75023§6060 zmienia się kwotę 12.000,00 na kwotę 15.000,00 
c) dodaje się §6050 do Rozdziału 75023 w kwocie 9.000,00 
 
W związku z sugestiami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
Wójt Gminy Kawęczyn wprowadza następujące zmiany do projektu budŜetu na 2008 rok: 
1. Do projektu uchwały w §2 pkt. a tired pierwsze po słowie alkoholizmowi dodaje się słowa: 
„i zwalczania narkomanii” 
2. Do projektu uchwały w §8 dodaje się punkt 2 w brzmieniu: 

2. Zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetu do wysokości 150.000,00 zł 

3. Do objaśnienia do projektu budŜetu na 2008r. w sekcji dochody przy rozdziale 75618 
dodaje się sformułowanie: 
„Nie planuje się osiągnięcia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie 
odrębnych ustaw – dot. § 0490” 
4. W załączniku nr 2 w rozdziale 70005 tworzy się §4270 (Zakup usług remontowych) i 
przypisuje się kwotę 10.000,00 zł, która wcześniej została zaplanowana w §4300 w tym 
samym rozdziale 
5. W załączniku nr 1 przenosi się dochody z czynszu za obwody łowieckie z rozdz. 02095 do 
rozdz. 01095. W związku z powyŜszym w objaśnieniach do projektu do pkt. 4 w sekcji 
dochody dodaje się sformułowanie: 
„oraz opłaty z tytułu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 400,00 zł” 
a w pkt. 5 dodaje się adnotację: 
„Punkt 5 wykreślono.” 
6. Koryguje się następujące oczywiste omyłki pisarskie w objaśnieniach do projektu budŜetu 
na 2008r.: 
a) w sekcji dochody przy rozdziale 75618 zmienia się kwotę 61.000,00 zł na kwotę 67.750,00 
zł wykazaną w załączniku nr 1 
b) w sekcji wydatki przy rozdz. 75023§4270 zmienia się kwotę 204.902,20 zł na kwotę 
202.602,20 wykazaną w załączniku nr 2 – ostateczna zmiana dokonana autopoprawkami 
Wójta Gminy Kawęczyn na kwotę 190.602.20 zł ( w pkt. 9 ust. a autopoprawek Wójta – w 
niniejszym dokumencie w sekcji powyŜej poprawek związanych z sugestiami Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu) 
c) w sekcji wydatki przy rozdz. 85219 zmienia się kwotę 185.233,00 zł na kwotę 181.590,00 
zł wykazaną w załączniku nr 2. 


