Uchwała Nr XXVI/189/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 lutego 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., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/170/2017 Rady
Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2017r.w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXXV/178/2017 Rady Gminy
Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.w
sprawie uchwały budżetowej na 2017r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Po stronie dochodów:
1) W § 1 ust. 1
- zwiększa się łączną kwotę dochodów o 45.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do uchwały
budżetowej,
- w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 2.695,00 zł,
- w pkt. 2 zwiększa się dochody majątkowe o 42.605,00 zł,
i tak § 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017r. w kwocie 34.461.177,00 zł
z tego:
1) dochody bieżące 34.311.126,00 zł
2) dochody majątkowe 150.051,00 zł
2) W § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.695,00 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały , co odpowiednio zmienia treść załącznika nr
3 do uchwały budżetowej,
i tak § 1 ust. 2 pkt. 1po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„1) dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 7.461.005,00 zł”
2. Po stronie wydatków:
1) W§ 2 ust. 1

- zwiększa się łączna kwotę wydatków o 445.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr
2 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do uchwały
budżetowej,
- w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o 45.300,00 zł
- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 400.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a 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 2017r. w kwocie 43.700.722,76
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 32.125.275,95 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 11.575.446,81 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,”
2) W § 2 ust 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.695,00 zł zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr
3 do uchwały budżetowej,
i tak § 2 ust 2 pkt. 1po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości 7.461.005,00 zł”
3) W § 2 ust 2 pkt. 3 zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych o
22.000,00 zł,
i tak § 2 ust. 2 pkt. 3 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 43.400,00 zł.”

3. W § 3 zwiększa się deficyt budżetu o 400.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi
środkami z lat ubiegłych
i tak § 3 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:
„Ustala się deficyt budżetu w kwocie 9.239.545,76 zł, który zostanie sfinansowany:
1) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 4.687.545,76 zł,
2) kredytem bankowym w wysokości 4.552.000,00 zł”
4. W § 4 zwiększa się przychody budżetu o 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do

niniejszej Uchwały
i tak § 4 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów
budżetu w wysokości
10.236.544,64 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 XXVI/189/2017
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 22 lutego 2017r.

Po stronie dochodów wprowadzono w rozdziale 85215 dotację w wysokości 116,00 zł, na
sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej. Dotację wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 27.01.2017r.
Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2017r. wprowadzono
zwiększenie dotacji w kwocie 2.579,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi
opiekuńcze.
Na podstawie rozliczenia z Zakładu Komunalnego dotacji celowej za 2016r. wprowadzono
kwotę 42.605,00 zł stanowiącą nadpłatę przekazanych przez Gminę środków.
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany związane z pismami Wojewody Wielkopolskiego
w rozdziale 85215 i 85228.
Gmina jako partner w projekcie, którego koordynatorem jest Miasto Poznań zobowiązana jest
wprowadzić do budżetu potrzebne środki na realizację zadania – Usługi specjalistyczne w
Gminie Kleszczewo 22.000,00 zł. z czego 85% sfinansowane zostanie z WRPO, 10% z
budżetu państwa i 5% z budżetu gminy (1.100,00 zł). Zadanie planowane jest do realizacji na
lata 2017 do 2020. Ogólny koszt projektu to 79.200,00 zł z tego środki z WRPO 67.320,00 zł,
środki z budżetu państwa 7.920,00 zł i środki gminy 3.960,00 zł.
W rozdziale 90095 wprowadzono 20.605,00 zł na opracowanie strategii rozwoju gminy.
W rozdziale 92695 wprowadzono 400.000,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w
Gowarzewie. Na sfinansowanie budowy boiska wprowadzono zmianę w wolnych środkach z
lat ubiegłych. Będziemy składać wniosek o dofinansowanie zadania z Wielkopolskiego
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Wielkopolskiego. Program finansowany
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

