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5. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i 3 ustawy o 

finansach publicznych, dokonane  w  roku 2014 
 Poniższa tabela przedstawia dokonane zmiany  

Data  

obowiązywania  

nr uchwały  Zmiana     Plan po 

zmianie -

wydatki 

majątkowe  

Plan po 

zmianie –

wydatki 

bieżące  

01.01.2014   XXXIII/181/2013 

uchwała budżetowa 

na 2014  

         839.174,95    20.427 

25.02.2014  XXVI/194 /2014 -7.713,50          12.713,50  

03.09.2014 XXXIX/209/2014 1.015.508,05 1.835.277,66 32.118,84 

12.11.2014 XLI/219/2014 13.059,23  1.848.336,89  

Plan  wydatków  

na dzień 

31.12.2014 

  1.848.336,89  zł   32.118,84  zł  

Ogółem środki                  1.880.455,73 zł  

 
W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano następujące wydatki  

współfinansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych. 

W wydatkach bieżących  -   zaplanowano wydatki finansowane środkami zewnętrznymi  na  

 

*uczestnictwo w programie OFAL w kwocie 20.427 zł .  W dniu 25 lutego 2014 roku 

zmniejszono plan wydatków związanych z programem OFAL o kwotę 7.713,50 zł. Plan po 

dokonanej zmianie wyniósł 12.713,50 zł .  

 
*Wymiana podłóg na sali wiejskiej w Karchowie  

Plan wydatków  wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy w dniu 03.09.2014 

roku   w kwocie 19.405,34 zł  

 

 

 

W wydatkach majątkowych – zaplanowano wydatki  finansowane środkami zewnętrznymi  na 

 

* budowę kanalizacji sanitarnej w Pawłowicach . W dniu 01 stycznia 2014 roku zaplanowano  

wydatki finansowane środkami zewnętrznymi w kwocie 839.174,95  zł . Zadanie to otrzymało 

dofinansowanie  środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach 

priorytetu  3. 3.4  schematu 1. 

Umowę  na dofinansowanie gmina  zawarła  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2012.  

W miesiącu wrześniu  2014 roku wydatki na to zadanie zmniejszono o kwotę 617,70 zł .  

 

 Budowę stacji uzdatniana wody w Mierzejewie  

Po podpisaniu umowy na dofinasowanie zadania wprowadzono w dniu 03.09.2014 

roku do budżetu  plan na  wydatki finansowane środkami zewnętrznymi w  kwocie 

893.200 zł  
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 Budowa grilowiska w Drobninie  

Plan wydatków  wprowadzono do budżetu uchwałą Rady  Gminy w dniu 03 września 

2014 w kwocie  93.665 zł  

 

 

 

 Doposażenie placu zabaw w Oporówku 

Plan wydatków finansowanych środkami zewnętrznymi wprowadzono do budżetu po 

podpisaniu  umowy na dofinansowanie w dniu 03 września 2014,  w kwocie 9.855,41 

zł  

 

 Wyposażenie grillowiska w Drobninie  

W dniu 12 listopada 2014 roku wprowadzono do budżetu gminy plan na  wydatki 

finansowane środkami zewnętrznymi  w kwocie 13.059,23 zł .  


