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UCHWAŁA NR XXIV/230/18
RADY GMINY TRZCIANA
z dnia 12 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Trzciana na 2018r.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym- tekst jednolityDz.U.2017. poz.1875 z późn. zm. oraz art.212 ust.1, art.217 ust.1, art. 235, art.236 – ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych – tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn.zm. – Rada Gminy Trzciana
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2018 r., jak w tabeli nr 1:
- zwiększenie o kwotę zł: 15.000,2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2018 r., jak w tabeli nr 2:
- zwiększenie o kwotę zł: 15.000,-z tego:
1. Wydatki jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotȩ zł - 15.000,- zł w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zwiększenie – 15.000,-Po dokonaniu w/w zmian
budżet Gminy Trzciana na 2018 r. wynosi zł:
- dochody: 28.192.944,19 zł
- wydatki: 31.148.651,19 zł
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Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY
Dz. Rozdz.
756

§§

75615
0500
921
92120
0960
2710

Określenie dochodów
Zwiększenie zł
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
1.000,PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
1.000,osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- dochody bieżące:
1.000,wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
1.000,KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
14.000,Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
14.000,- dochody bieżące:
14.000,wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniȩżnej
5.000,dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miȩdzy j.s.t
9.000,OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE
15.000,-

Tabela Nr 2WYDATKI BUDŻETU GMINY
Dz.
921

Rozdz.
92120
1.

Określenie wydatków
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE

Zwiększenie zł
15.000,15.000,15.000,15.000,15.000,15.000,-

§ 2.
1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.955.707,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganej pożyczki w kwocie zł : 1.570.892,- zaciąganych kredytów w kwocie zł: 1.384.815,2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł: 854.736,3. Ustala siȩ przychody budżetu w kwocie zł : 3.810.443,-w specyfikacji jak niżej:
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PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY TRZCIANA na 2018r.
I. DOCHODY OGÓŁEM 28.192.944,19 zł
- dochody bieżące 26.204.292,19 zł
- dochody majątkowe 1.988.652,- zł
II. WYDATKI OGÓŁEM 31.148.651,19 zł
- wydatki bieżące 23.970.192,19 zł
- wydatki majątkowe 7.178.459,- zł
III. WYNIK - deficyt /1-2/ 2.955.707,- zł
IV. PRZYCHODY BUDŻETU 3.810.443,- złz tego:
- kredyty - § 952 1.800.000,- zł
- pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie - § 903 1.570.892,- zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie - § 950 439.551,- zł
V.
ROZCHODY BUDŻETU 854.736,- zł z tego:
- spłata rat z zaciągniętych kredytów - § 992 785.000 ,- zł
- spłata rat pożyczki - § 992 69.736,- zł
§ 3.
Dokonuje siȩ zmiany w Uchwale Budżetowej z dnia 21 marca 2018 r Nr XXIII/212/18jak niżej:
1. Zapis w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:Ustala siȩ limit zobowiązań :
a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.955.707,- zł, w tym na wyprzedzające finansowanie
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 1.570.892,-zł
b) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 415.185,- zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej w/s planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Trzciana w roku 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały Rady
Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Śliwa
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV / 230 /18 Rady Gminy Trzciana z dnia 12 czerwca 2018r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Trzciana w roku 2018
Dz.

Rozdz.

Nazwa i rodzaj dotacji z budżetu

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014 Drogi publiczne powiatowe
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje - § 6620
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.
75405 Komendy powiatowe Policji
- dotacja celowa na Fundusz Wsparcia dla Policji
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
- dotacja celowa z budżetu na dof. zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom z podziałem na: § 2820
- OSP Kamionna – 5.450,- OSP Łąkta Dolna - 2.000,- OSP Ujazd - 2.000,- OSP Leszczyna – 7.500,- OSP Kierlikowka - 2.000,- OSP Rdzawa – 2.000,- OSP Trzciana – 6.565,- dotacja celowa z budżetu na dofinans.zadan inwest. z podziałem na:§ 6230
- OSP Rdzawa – 5.000,- OSP Łąkta Dolna – 40.000,- OSP Trzciana – 85.210,801
OSWIATA I WYCHOWANIE
80104 Przedszkola
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
w tym:
- niepubliczne przedszkole w Leszczynie – 169.504 § 2540
- niepubliczne przedszkole w Kamionnej – 233.528,- § 2540
- niepubliczne przedszkole w Kierlikówce – 294.812- § 2540
dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące real. na podst. porozumienia miȩdzy j.s.t
- za pobyt dzieci w innych gminach - 20.000,- § 2310
80149

Real. zad. wym. stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.,oddz. przedszk.
w szkołach podst.

Dotacja dla jedn. sektora
Dotacja dla jedn. spoza
finansów publicznych
sektora finan. publicznych
616.000,616.000,616.000,5.000,157.725,5.000,157.725,27.515,-

130.210,-

20.000,20.000,-

967.684,697.844,697.844,-

20.000,-

2.740,-
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w tym:
- niepubliczne przedszkole w Leszczynie – 1.370,- § 2540
- niepubliczne przedszkole w Kierlikówce – 1.370,- § 2540
Gimnazja
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
w tym:
- publiczne gimnazjum w Kamionnej - 267.100,- § 2590
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do real. Stowarzyszeniom
w tym:
- na prowadzenie klubu samopomocy - § 2820 – 50.760,- zł
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480
Biblioteki
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom § 2360

RAZEM
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267.100,267.100,50.760,50.760,50.760,479.600,289.600,289.600,190.000,190.000,30.000,30.000,1.120.600,-

30.000,1.206.169,-

OGÓŁEM DOTACJE : 2.326.769,w tym:
- dotacje podmiotowe - 1.447.284,- dotacje celowe: 879.485,w tym:
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 128.275,- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych – 751.210,-

Przewodniczacy Rady Gminy Ryszard Śliwa

