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UCHWAŁA NR XLVII/428/2018
RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH
z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/370/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 15 grudnia 2017 r. „Uchwała budżetowa
Gminy Kęty na rok 2018” wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie dochodów budżetu gminy:
a) zwiększa się dochody o kwotę 1.005.306,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
b) zmniejsza się dochody o kwotę 1.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
c) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem 127.719.436,25 zł, w tym:
- dochody bieżące: 120.849.664,40 zł,
- dochody majątkowe: 6.869.771,85 zł;
2) w planie wydatków budżetu gminy:
a) zwiększa się wydatki o kwotę 1.004.206,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
b) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
c) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem 133.187.463,25 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 113.210.752,13 zł,
- wydatki majątkowe: 19.976.711,12 zł.
§ 2. Wydatki bieżące budżetu po zmianach obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 73.697.480,25 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 44.847.856,81 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 28.849.623,44 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.828.237,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.300.321,42 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 344.713,46 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2.040.000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 4036

§ 3. Wydatki majątkowe budżetu po zmianach obejmują wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 19.976.711,12 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7.725.358,19 zł.
§ 4. W związku ze zmianą deficytu budżetu do wysokości 5.468.027,00 zł podjętą uchwałą Nr
XLVI/416/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Kęty na rok 2018, ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 7.500.000,00 zł w roku
2018 przeznaczonych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.468.027,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 2.031.973,00 zł.
§ 5. W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2018 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się
zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/428/2018
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 28 maja 2018 r.
DOCHODY BUDŻETU

Dz.

Rozdz.

§

750

75023
6257

756

75621
0020
801

80101
0960
80104
0960

TREŚĆ

Administracja publiczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
dochody majątkowe:
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
dochody bieżące:
Wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych
Oświata i wychowanie
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
dochody bieżące:
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej
Przedszkola
dochody bieżące:
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej
RAZEM

Zmiany
Zwiększenia
Zmniejszenia

4.206,08

4.206,08
4.206,08
4.206,08

4.206,08
1.000.000,00

0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.100,00

0,00
1.100,00
1.100,00

1.100,00

0,00

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.005.306,08

1.100,00
1.100,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/428/2018
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 28 maja 2018 r.
WYDATKI BUDŻETU

Dz.

Rozdz.

Zmiany
Zwiększenia

TREŚĆ

758

17.206,08
17.206,08
17.206,08
17.206,08
17.206,08
17.206,08
987.000,00
987.000,00
787.000,00
787.000,00
787.000,00
200.000,00
200.000,00
1.004.206,08
804.206,08
200.000,00

Różne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych:
~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- rezerwa ogólna
801
Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
wydatki bieżące:
wydatki jednostek budżetowych:
~wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki majątkowe:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne
RAZEM
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach
Marek Nycz
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/428/2018
Rady Miejskiej w Kętach
z dnia 28 maja 2018 roku
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.

Rozdz.

TREŚĆ

801

Oświata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne:
- budowa sali gimnastycznej w ZSP Nr 3 w Kętach Podlesiu (§6050)
RAZEM

Zmiany
Zwiększenia
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
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