Uchwała Nr XLIV/361/2018
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 25 lipca 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:

1.784.051,68 zł

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018r. w kwocie
54.942.199,97zł,
z tego:
1) dochody bieżące w kwocie
38.574.933,00zł
2) dochody majątkowe w kwocie 16.367.266,97 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 8.188.120,67 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 15.248.632,32 zł”

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

6.491.646,07zł

„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 39.999.941,91zł,

83.403.615,36 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 43.488.673,45 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 8.188.120,67zł,
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 18.612.550,26zł.”

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 28.461.415,39zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i
wolnych środków.”
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„1.Określasię łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 29.408.794,84
zł
2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”

947.379,45

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów
wartościowych w kwocie 23.896.852,44zł w tym 500.000,00 zł na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”
6. § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
10.830.234,34 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7.021.729,76 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

7. § 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
23.396.852,44zł.
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.”

§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 8 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

