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Poz. 3957
UCHWAŁA NR XLVII-483-18
RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2018 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy poprzez:
1. zwiększenie dochodów budżetu Gminy o kwotę 231.101,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. zwiększenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 439.442,57 zł,
zmniejszenie wydatków budżetu Gminy o kwotę 10.341,57 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 2. Wydatki w wysokości 198.000,00 zł pokryte zostaną z niezaangażowanych na spłatę kredytów
i pożyczek środków finansowych z lat ubiegłych.
§ 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy na 2018 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie
10.816.912,44 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 9.316.541,62 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej
z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.500.370,82 zł.
§ 5. W uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Andrychów o nr XLII-436-17 Rady Miejskiej
w Andrychowie z dnia 21 grudnia 2017 roku (z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej
uchwały i załączników.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII-483-18
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 24 maja 2018 r.
Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2018 rok

Dział
010

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Rolnictwo i łowiectwo

68.431,00

1. dochody majątkowe

68.431,00

z tego:
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
801

68.431,00

Oświata i wychowanie

158.822,00

1. dochody bieżące

158.822,00

z tego:
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

30.000,00

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych

25.764,00

wpływy z usług
855

103.058,00

Rodzina

500,00

1. dochody bieżące

500,00

z tego:
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
900

500,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.348,00

1. dochody bieżące

3.348,00

z tego:
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Ogółem:

3.348,00
231.101,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII-483-18
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 24 maja 2018 r.
Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2018 rok

Dział

Rozdział

010

Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo

01041

Zwiększenie

Zmniejszenie

276.772,57

-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

10.341,57

-

1. wydatki majątkowe

10.341,57

-

10.341,57

-

w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
01095

Pozostała działalność

266.431,00

1. wydatki majątkowe

266.431,00

w tym:

801
80104

inwestycje i zakupy inwestycyjne

266.431,00

Oświata i wychowanie

158.822,00

-

Przedszkola

30.000,00

-

1. wydatki bieżące

30.000,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

30.000,00

-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

30.000,00

-

Pozostała działalność

128.822,00

-

1. wydatki bieżące

128.822,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

128.822,00

-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

128.822,00

-

Rodzina

500,00

-

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

500,00

-

1. wydatki bieżące

500,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

500,00

-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

500,00

-

w tym:

80195

w tym:

855
85502

w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

900
90095

–4–

Poz. 3957

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.348,00

10.341,57

Pozostała działalność

3.348,00

10.341,57

1. wydatki bieżące

3.348,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

3.348,00

-

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.348,00

-

-

10.341,57

-

10.341,57

439.442,57

10.341,57

w tym:

2. wydatki majątkowe
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ogółem:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII-483-18
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 24 maja 2018 r.
Przychody i rozchody budżetu Gminy Andrychów na 2018 rok

1. PRZYCHODY BUDŻETU

16.662.288,44

z czego:
- kredyty

15.000.000,00

- spłata udzielonej pożyczki

2.

161.917,62

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

1.500.370,82

ROZCHODY BUDŻETU

5.845.376,00

z czego:
- spłata zaciągniętych kredytów

5.375.000,00

- spłata zaciągniętych pożyczek

470.376,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Babski

