
Uzasadnienie  
do Uchwały Nr 39/X/2015 

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 27 maja 2015 roku 

 
1. Celem podjęcia uchwały jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 254 917,00 zł 

stanowiącą dotację Ministra Administracji i Cyfryzacji Województwa Dolnośląskiego w 
ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”. Powyższa kwota stanowi 
dofinansowanie w 50 % zadania pn: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych nr 
118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej”. 

 
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 334 917,00 zł  

z tego: 
a) w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 55 000 zł w zadaniu pn: 

„Rekultywacja gruntu na działce 811 o łącznej powierzchni 1,6907 ha 
położonej w Piławie Górnej Obręb Południe”. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania na wyłonienie wykonawcy I etapu zadania uzyskano wyższą 
cenę niż pierwotnie planowano. W budżecie Gminy na 2015 r. zabezpieczono 
dotychczas kwotę 50.000,00 zł, która stanowiła wkład własny Gminy w 
przypadku uzyskania zewnętrznego dofinansowania na ww. zadanie. Ponieważ 
Gmina nie uzyskała dofinansowania, zabezpieczenie brakującej kwoty uważa 
się za zasadne. 

b) w dziale 600- Transport i łączność: 
� o kwotę 25 000 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa 

nawierzchni chodnika w drodze gminnej nr 118035D ul. Limanowskiego w 
Piławie Górnej”. W ramach tego zadania planuje się wykonanie 160 mb 
chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 

� o kwotę 254 917 zł o kwotę dofinansowania zadania pn: „Przebudowa 
nawierzchni dróg gminnych nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 
118062D ul. Ligocka w Piławie Górnej”, o czym mowa w pkt.2. 

 
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 241 000,00 zł 

w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zadaniu pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej dla oś. Młyńskiego oraz ulicy Dalszej i Sienkiewicza (na odcinku 
od ul. Dalszej do oczyszczalni ścieków)”. W wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację zadania za cenę 
niższą niż przewidywano. Stąd zmniejszenie kwoty zadania uznaje się za zasadne. 
 

5. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 161 000,00 zł  
z tego: 
a) w  dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 82 000 zł z przeznaczeniem na: 

� utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością Gminy – 
kwota 20 000 zł oraz  

� zatrudnienie 10 osób bezrobotnych w ramach programu „Bezrobotni dla 
gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”- kwota 62 000 zł, 

b) w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 79 000 zł z przeznaczeniem na: 



� nagrody jubileuszowe, dodatki wyrównawcze i odprawy rentowe dla 
pracowników szkoły podstawowej w Piławie Górnej, zgodnie z wnioskiem 
dyrektora  szkoły- kwota 64 000 zł, 

� pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na 
terenie Gminy Piława Górna a uczęszczających do placówek wychowania 
przedszkolnego w gminach ościennych- kwota 15 000 zł.  

 
6. Integralną część uchwały stanowią: 

a) „Zmiany w planie dochodów budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 1. 
b) „Zmiany w planie wydatków budżetowych” przedstawia Załącznik Nr 2. 
c) „Plan wydatków majątkowych na 2015 rok” przedstawia Załącznik Nr 3. 

 
7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

- dochody 17 602 057,27 zł 
� bieżące 16 518 340,27 zł  
� majątkowe        1 083 717,00 zł 

 
- wydatki  19 090 075,27 zł 

� bieżące 14 501 258,27 zł  
� majątkowe        4 588 817,00 zł 


