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Poz. 4441
UCHWAŁA NR LII/430/2018
RADY GMINY TRZYCIĄŻ
z dnia 13 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018.

Na podst. art. 18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077) – Rada Gminy postanawia:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu polegające na zwiększeniu ich o kwotę
49.042,42 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu, polegające na zwiększeniu ich o kwotę
49.042,42 zł, w tym:
1. Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 163.957,58 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera
załącznik nr 2 do uchwały.
2. Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 213.000 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera
załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Trzyciąż na rok 2018 Nr XLVI/366/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia
29 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: W załączniku Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzyciąż w roku 2018” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/430/2018
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 13 czerwca 2018 roku
W budżecie Gminy na rok 2018 zwiększa się dochody o kwotę: 49.042,42 zł.
Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej:
DZIAŁ

WYSZCZEGÓLNIENIE

801

Oświata i wychowanie
W tym:
a) dochody bieżące:
- wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
W tym:
b) dochody bieżące
- 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
(§ 2057)
- 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
(§ 2059)
RAZEM

853

Kwota zmian
Zwiększenia

Zmniejszenia

20.000,20.000,20.000,29.042,42
29.042,42
25.988,36

3.054,06

49.042,42

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/430/2018
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 13 czerwca 2018 roku
W budżecie Gminy na rok 2018 dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących zgodnie z tabelą
poniżej:
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
Dział

Rozdz.

600
60014
60016

700
70005

WYSZCZEGÓLNIENIE
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
1)dotacje na zadania bieżące
Drogi publiczne gminne
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

754
75412

Ochotnicze straże pożarne
W tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
2) dotacje na zadania bieżące:
- dla OSP w Porąbce na sfinansowanie zakupu
i montażu belki sygnalizacyjnej do samochodu
pożarniczego
- dla OSP w Ściborzycach na zakup sprzętu p. poż.
(kwota 3.000 zł) oraz wykonanie remontu
sanitariów i sali w remizie strażackiej (kwota
25.000 zł)

801
80101

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
W tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych

Kwota zmian
Zwiększenia
Zmniejszenia
52.000,163.000,52.000,52.000,163.000,163.000,163.000,130.000,130.000,130.000,130.000,-

32.000,-

4.000,-

32.000,-

4.000,4.000,4.000,-

32.000,4.000,28.000,-

20.000,20.000,20.000,20.000,-

3.393,11

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
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Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W tym:
1)wydatki bieżące jednostek budżetowych
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
W tym:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków europejskich i środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit, a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków europejskich
RAZEM

3.393,11
3.393,11
3.393,11
32.435,53
32.435,53
32.435,53

136.435,53

300.393,11

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/430/2018
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 13 czerwca 2018 roku
W budżecie Gminy na rok 2018 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą
poniżej:
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
DZIAŁ

Rozdz.

010
01095

600
60014

60016

WYSZCZEGÓLNIENIE
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
W tym:
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
W tym:
1) dotacja celowa na pomoc finansową dla
powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
- budowa chodnika w miejscowości Sucha
Drogi publiczne gminne
W tym:
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- modernizacja dróg gminnych

60017

Drogi wewnętrzne
W tym:
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- modernizacja dróg wewnętrznych

900
90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym:
1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Glanów i części miejscowości Imbramowice wraz
z kolektorem
odprowadzającym
ścieki
do
oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzyciąż
RAZEM

Kwota zmian
Zwiększenia
Zmniejszenia
169.000,169.000,169.000,169.000,71.000,-

52.000,52.000,52.000,52.000,-

34.000,34.000,34.000,37.000,37.000,37.000,25.000,25.000,25.000,25.000,265.000,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

52.000,-
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/430/2018
Rady Gminy Trzyciąż
z dnia 13 czerwca 2018 roku
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRZYCIĄŻ W ROKU 2018
Dział

Rozdział

600

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Dla jednostek sektora
finansów publicznych
zwiększeni zmniejszen
a
ia
52.000,52.000,-

Transport i łączność
60014

Drogi publiczne powiatowe

52.000,Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na
zadanie inwestycyjne
Dotacja celowa – pomoc finansowa dla powiatu na
zadanie bieżące

754
75412

Dla jednostek spoza
sektora finansów publ.
zwiększe zmniejszen
nia
ia

52.000,52.000,-

52.000,-

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

32.000,32.000,Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (dotacje dla OSP)

RAZEM

32.000,-

52.000,-

52.000,-

32.000,-

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż
Lucjan Gajda

