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UGHWAŁA NR lll/12115

RADY GMINY BARTNICZK.A

z dnia 13 stycznia 2015 r"

\

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 r.

.

Napodstawie art' 211,212i237ust. 1ustawy zdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych0't.Dz' Uz2013poz.885 zpóŹn.

zm.'; or". ań.18 ust 2pK 4 ustawyzdnia 8marca'l990 r. osamoządzie gminnym (Dz' U' z 2o1gr.poz.ssłzpoźn. zm) Raoa Gminyuchwala

co następuje:

$ 1. Wprowadza się .3miany do uchwaĘ Nr IIl7l20!4 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budzetu gminy na

rok 2015:

-- ', 
w załączniku nr 2 ,,Wydatki budzetu gminy Bartniczka" w brzmieniu wg załącznika nr 'l do niniejszej uchwały,

2) w załączniku przychody i rozchody budzetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

$ 2. BudŻet Gminy po dokonaniu zmian wynosi:

1) Dochody ogółem: 13 836 655'87 zł 
..

w łym: a) dochody majątkowe 793 078,00 zł

b) dochody biezące 13 043 577,87 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wydatki ogÓłem: 15 713 655,87 zł

w tym: c) wydatki majątkowe _ 
3 098 376,07 zł _ ,.

d) wydatki biezące 12 615 279,80 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6.3. okreŚla się planowany deficyt budzetowy w kwocie 1 B77 000,00 zł, który pokryty zostanie z nadwyŹki budŹetowej i

Volnych środkÓw olazpoŻyczek i kredytów.

s 4 
' 
1 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŻyczek 

'zaciąganych 
na:

1) sfinanśowanie przejściowego deficytu budŻetu do wysokoŚci7oo oOb,oo zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budzetu jednostki samoządu terytorialnego w kwocie 1 447 433,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii tr 564 567,00 zł.

2. Upowaznia siQWojta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pozyczek do wysokości 700 000,00 zł na sfinansowanie pizejścioWego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budzetu jednostki samoządu terytorialnego w kwocie 1.447 433,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze Środków pochodzących z budzetu Unii 1 564 567,00 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatkÓw budzetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zmian w planie

wydatkow na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, a takze wydatków majątkowych z wyłączeniem

przeniesień wydatków między działami,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 700.000 zł,

1Zmianytekstujednolitegowymienionej 
ustawyzostałyogłoszonewDz'U'z2013r.poz.938ipoz. 1646 oazz2014l-poz.379,911i'l'l46.

2'zmianytekstujednolitegowymienionej ustawyzostałyogłoszonewDz.U.z2013r.,poz.645 ipoz. 13'l8o'azz2014r.poz.379 i1072.



6) lokowania w trakcie realizaĄi budŻetu czasowo wolnych Środków budżetowych na rachunkach w innym banku

niz bank prowadzący obsługę budŻetu,
' 7) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatkÓw innym jednostkom

organizacyjnym Gminy.

$ 6. Uchwała wchodzi w zycie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
..

P rzew odniczą/y Rady G m i ny
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Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

/
w złotych

1 .2 4

Przychody ogółem: 3 108 597,00

I

Pzychody z zaciągniętych pozyczek na
finansowan i e zadan realizowanych z udziałem
środkÓw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej

903 1 564 567,00

2
Wolne środki, o których mowa w ań".217 ust.Z
pkt 6 ustawy 950 247 000,90

3
Pzychody z zaciągniętych pozyczek i

kredytÓw na rynku krajowym 952 604 433,00

4 Nadwyzki z lat ubiegłych oĘ7 692 597,00

Rozchody ogółem: 1 231 597,00

1

Spłaty pozyczek otzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem ŚrodkÓw
pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej

963 721 567,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pozyczek i

kredytÓw 992 510 030,00

Strona 1 z 'l
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Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Bańniczka z dnia Nr lll/12l't5 z dnia 13 sĘcznia 2015 r.

W dniu '12 stycznia 2015 r' do UrzędulGminy Bańniczka wpłynęło zawiadomienie Komornika

Sadowego pzy Sadzie Rejonowym w Brodnicy o wszczęciu egzekucji pzeciwko Gminie Bańniczka
wrazzzawiadomieniem o zajęciu rachunku bankowego. Podstawąwszczęcia tej egzekucjijest wyrok

Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny z dnia '16 grudnia 2014 r. sygn. Akt V ACa 542114,

w którym zarządzono od Gminy Bańniczka na rzecz G. Kopiczyńskiego kwotę 144.966,40 zł wraz z
ustawowymi odsetkami i pozostałymi kosztami procesu.

Wobec powyższego powstaje koniecznośó dokonania zmiany w budżecie na 2015 rok celem

dostosowania budzetu do aktual nej sytuacj i prawno-finansowej Gm iny.

Gmina zapłaciła wykonawcy, wywiązując się ze swoich zobowiązań z _umowy z ań. 647 KC, i

dokonując w ten sposób ,,wydatek inwestycyjny''. Jednak na skutek niewywiązania się przez

wykonawcę z obowiązku zapłaty na rzecz podwykonawcóW, na mocy ww. wyroku Sądu p0 stronie

gminy (inwestora) i po stronie wykonawcy powstało solidarne zobowiązanie zapłaty na rzecz
podwykonawców. W świetle obowiązujących pzepisów podwykonawca może wystąpió z
roszczeniem wobec generalnego wykonawcy lub gminy na podstawie ań. 6471 s 5 Kc. Po
pzeanalizowaniu sprawy przez Radce Prawnego Gminy Bańniczka ustalił on, że jeśli gmina zapłaci

takie zobowiązanie, to zarazem Wygasa zobowiązanie wykonawcy wobec podwykonawcy, a gminie

służy roszózenie regresowe wobec wykonawcy. Gmina zobowiĄzana jest dochodzió. w drodze

regresu należnośÓ od wykonawcy, która zapłacona (zwrócona) będzie stanowiła dochód bieżący.

oko|iczności towazyszące zobowiązaniu gminy wobec podwykonawcy z 6471 s 5 KC powodują ze
nie ma ono charakteru ,,kary'', ani ,,odszkodowania''' ani poręczenia tym bardziĄ, ze po zapłacie

podwykonawcory omin1e służy regres od generalnego wykonawcy' 
-

Uznając, ze wydatku biezącego z 6471 s 5 Kc, nie można objąc podziait<ą 5 459 lub s 460 ani 802_

do jego zaktasyfikowania Wg oceny gminy właściwą podziałką klasyfikacji dla wszystkich wydatków

zwiąanych zobowiązaniem z ań'.647 KC jest: s 443 wydatków bieżących _,,Różne opłaty i składki'''

w której wydatek zakwalifikowano W zmianie uchwały budzetowej na rok 20't5.

Do dnia dzisiejszego Gmina nie posiada oryginału wyroku Sądu Apelacyjnego o vVW. sygnatuze

nakładającego na Gminę Bańniczka zapłatę naleŻności wynikającej z art. 6471 s 5 Kodeksu

cywilnego (Dz'U. z 1964 r., Nr 16,'poz. 93 ze zm.), na rzecz podwykonawcy wykonawcy głównego

dot' zadania inwestycyjnego roku 2010 ,,Budowa Boiska Spońowego orlik'', gdyŻ oczekuje na jego

odpis z Sądu Apelacyjnego.
/
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