UCH WAŁA Nr XLIX / 289/ 18
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.1)) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 ze zm.2)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 27.750,00 zł, w tym:
1) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związanie z ich poborem:
a) rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
– § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.162,50 zł;
2) Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) rozdz. 90095 – Pozostała działalność:
– § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę
23.587,50 zł.
§ 2. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 27.750,00 zł, w tym:
1) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) rozdz. 90095 – Pozostała działalność:
– § 4177 – wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł,
– § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.250,00 zł,
– § 4307 – zakup usług pozostałych o kwotę 16.000,00 zł.
§ 3.1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 5.043.500,41 zł.
2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 26.692.685,76 zł, w tym:
1) dochody bieżące 26.555.997,76 zł;
2) dochody majątkowe 136.688,00 zł.
3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 30.518.540,02 zł, w tym:
1) wydatki bieżące 25.494.246,97 zł;
2) wydatki majątkowe 5.024.293,05 zł.
4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 1.217.646,15 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
1)
2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Marek Kaliński
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