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UCHWAŁA NR XLIX.473.2018
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 26 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. –
uchwały Budżetowej Gminy Czernichów 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 18 grudnia 2017 r. – uchwale
Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchwały w tabeli dochody budżetu na rok 2018, jak poniżej:
Dz.

Wyszczególnienie

700

Gospodarka mieszkaniowa
Dochody majątkowe
- w tym:
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Dochody bieżące
w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- wpływy z podatku od nieruchomości
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody majątkowe
w tym:
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu
województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkowych kapliczkach, w tym na zadania:
- wymiana dachu z pokryciem na kapliczce w Przegini Duchownej
- wymiana dachu z pokryciem na kapliczce w Wołowicach

756

921

926

Kultura fizyczna

§

Zwiększenia

100 000,00
100 000,00
0770

100 000,00

133 711,00
133 711,00
0010
0310

100 000,00
33 711,00
16 000,00
16 000,00

6300

16 000,00
8 000,00
8 000,00
146 500,00
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Dochody majątkowe
w tym: dotacja na dofinansowanie budowy otwartych stref
aktywności na realizację zadania inwestycyjnego ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Razem dochody
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146 500,00
6260

146 500,00
496 211,00

2) w § 2 uchwały w tabeli wydatki budżetu na rok 2018, jak poniżej:
Dz.

R.

600
60014

754
75412

900
90005

921
92120

926
92695

Wyszczególnienie

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki majątkowe
w tym:
- modernizacja drogi powiatowej nr 2183K ul. Dworska
w miejscowości Czernichów
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki majątkowe
w tym:
2) dotacja celowa w formie pomocy finansowej z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych na zadanie pn. „Roboty remontowobudowlane w remizie OSP Kamień” dla Ochotniczej Straży
Pożarnej Kamień
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wydatki majątkowe
w tym:
2) dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań
w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Czernichów na lata 2015-2020, na zadania polegające na zmianie
systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych
i nieekologicznych
palenisk
i kotłów
węglowych
na
niskoemisyjne, proekologiczne w budynkach mieszkalnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki majątkowe
- wymiana dachu z pokryciem na kapliczce w Przegini Duchownej
- wymiana dachu z pokryciem na kapliczce w Wołowicach
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
Wydatki majątkowe
W tym:
- budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Czernichów
w ramach otwartych stref aktywności
Razem wydatki

Zwiększenia

160 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
26 711,00
26 711,00
26 711,00

26 711,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

100 000,00
63 000,00
63 000,00
63 000,00
8 000,00
55 000,00
146 500,00
146 500,00
146 500,00
146 500,00
496 211,00

§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII.401.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia
18 grudnia 2017 r. – uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2018 – dotacje z budżetu gminy
Czernichów udzielane w 2018 r. – dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
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§ 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 XLIX.473.2018
Rady Gminy Czernichów
z dnia 26 lipca 2018 r.
Dotacje z budżetu Gminy Czernichów udzielane w roku 2018
Dz.

754

R.

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
75412 Ochotnicze straże
pożarne

26 711,00
26 711,00
Wydatki majątkowe
w tym:
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej
z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
publicznych na zadanie pn. „Roboty
remontowo-budowlane w remizie OSP
Kamień” dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Kamień

900

Dla jednostek
spoza sektora
finansów
publicznych
Zwiększenia

Gospodarka
komunalna
i ochrona środowiska

26 711,00

26 711,00

100 000,00

90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego
i klimatu
Wydatki majątkowe
w tym:
- dotacje celowe dla osób fizycznych na
realizację zadań w ramach Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata
2015-2020, na zadania polegające na zmianie
systemu ogrzewania poprzez wymianę
niskowydajnych i nieekologicznych palenisk
i kotłów węglowych na niskoemisyjne,
proekologiczne w budynkach mieszkalnych
Razem wydatki
Przewodniczący Rady
Kędzierski Zbigniew

100 000,00
100 000,00

100 000,00
126 711,00

