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UCHWAŁA NR XXXIX.353.2017
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017
nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2016 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 212, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów
z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany w § 2 uchwały w tabeli wydatki budżetu na rok
2017, jak poniżej:
Dz.

R.

600
60014

757
75702

900
90005

Wyszczególnienie

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
w tym:
pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla
powiatu
w tym:
- Przebudowa przepustu na potoku Rybnianka
w ciągu drogi powiatowej nr 2186K
w m. Rybna
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek j.s.t.
Wydatki bieżące
w tym:
6) wydatki na obsługę długu j.s.t.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki majątkowe
w tym:
- Wydatki na programy realizowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej

Zmniejszenia

Zwiększenia

100 000,00
100 000,00
100 000,00

-

100 000,00

-

100 000,00

-

80 000,00
80 000,00

-

80 000,00

-

80 000,00
100 000,00
280 000,00
100 000,00 280 000,00
100 000,00
280 000,00
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z realizacją j.s.t. dla zadania pn. Głęboka
termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w gminie Czernichów -ZIT - Poprawa
stanu środowiska naturalnego
i zdrowia mieszkańców
(środki własne budżetu – zmniejszenia:
100 000,00 zł)
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizowanych
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
z przeznaczeniem Ograniczenie niskiej emisji na
terenie gminy Czernichów poprzez wymianę
niskowydajnych
i nieekologicznych palenisk i kotłów węglowych
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie Województwa Małopolskiego
(środki własne budżetu – zwiększenia:
80 000,00 zł)
- Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp
ciepła w Gminie Czernichów wykorzystujących
odnawialne źródła energii w ramach Programu
priorytetowego PROSUMENT – Wspieranie
rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii
(środki własne budżetu – zwiększenia:
200 000,00 zł)
Razem wydatki

100 000,00

-

-

80 000,00

-

200 000,00

280 000,00

280 000,00

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017 nr XXX.252.2016 Rady Gminy Czernichów
z dnia 29 grudnia 2016 r. – dotacje z budżetu gminy Czernichów udzielane w 2017 r. – dokonuje się zmian,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.
Przewodniczący Rady
Kędzierski Zbigniew
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX.353.2017
Rady Gminy Czernichów
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
Dotacje z budżetu Gminy Czernichów udzielane w roku 2017
Dz.

R.

600
60014

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Transport i łączność

100 000,00

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00
Wydatki majątkowe w tym:
Pomoc finansowa w formie dotacji
celowej dla powiatu na zadanie:
-Przebudowa przepustu na potoku
Rybnianka
w ciągu
drogi
powiatowej nr 2186K w m. Rybna

900
90005

Dla jednostek
Dla jednostek
sektora finansów spoza sektora
publicznych
finansów
publicznych
Zmniejszenia
Zwiększenia

100 000,00

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Ochrona powietrza
atmosferycznego
i klimatu

80 000,00
80 000,00
Wydatki majątkowe
w tym:
- dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizowanych inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
z przeznaczeniem Ograniczenie
niskiej emisji na terenie gminy
Czernichów poprzez wymianę
niskowydajnych
i nieekologicznych palenisk
i kotłów węglowych w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie Województwa
Małopolskiego
- środki własne budżetu 80 000,00 zł
Razem wydatki

80 000,00

80 000,00
100 000,00

Przewodniczący Rady
Kędzierski Zbigniew

80 000,00

