Uchwała Nr XLIII/355/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 czerwca 2018r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 212 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze
zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§1
W Uchwale Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w
sprawie uchwały budżetowej na 2018r.zmienionej uchwałami
wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

222.186,29 zł

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018r. w kwocie
53.155.461,29zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie
38.501.783,00zł
2) dochody majątkowe w kwocie 14.653.678,29 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 8.173.379,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do uchwały.
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
256.979,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.454.490,72 zł”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę
i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

222.186,29zł

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018r. w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 39.799.650,91zł,

76.909.282,29 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.109.631,38 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 8.173.379,67zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 256.979,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.500.018,08zł.”

3. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1.Określasię łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24.701.200,45
zł
2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”

947.379,45

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów
wartościowych w kwocie 19.189.258,05zł w tym 500.000,00 zł na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”
5. § 8 otrzymuje brzmienie:
„ Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 500.000,00 zł
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości
18.689.258,05zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia
ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza 2018 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank
prowadzący obsługę budżetu.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:
„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz
określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr
10 do uchwały.”
§2
1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej
uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej
uchwały.
6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

