Uchwała Nr XXIV/170/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 05 stycznia 2017r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 212
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1870 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§1
W Uchwale Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w
sprawie uchwały budżetowej na 2017r.wprowadza się następujące zmiany:
1. Po stronie wydatków:
1) W§ 2 ust. 1
- zwiększa się łączna kwotę wydatków o 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do uchwały
budżetowej,
- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 1.500.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść
załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej,
i tak § 2 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w kwocie zł
42.142.422,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 31.965.975,95 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 10.176.446,81zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,”

2. W § 3 zwiększa się deficyt budżetu o 1.500.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi
środkami z lat ubiegłych
i tak § 3 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.726.545,76 zł, który zostanie sfinansowany:
1) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 3.174.545,76 zł,
2) kredytem bankowym w wysokości 4.552.000,00 zł”

3.W § 4 zwiększa się przychody budżetu o 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do

niniejszej Uchwały
i tak § 4 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.723.544,64
zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 996.998,88 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/170/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 05 stycznia 2017r.

Zmiana dotyczy uzupełnienia środków własnych na zadanie „Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Nagradowicach”. W kwocie zwiększenia podatek VAT wynosi
1.061.500,00 zł i pozostałe wydatki kwalifikowane 438.500,00 zł W złożonym wniosku o
dofinansowanie zadania ze środków unijnych oświadczyliśmy, że podatek VAT nie będzie
kosztem kwalifikowanym, gdyż będzie podlegał odliczeniu. Pomimo tego wg pisma z Urzędu
Marszałkowskiego na pokrycie podatku VAT należy zabezpieczyć środki w planie wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

