
UCHWAŁA NR XXXIV/356/18
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Wręczyca Wielka na 2018 rok uchwalonym Uchwałą Budżetową 
Gminy Wręczyca Wielka na rok 2018 Nr XXVIII/275/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. 
(z późn. zm.) poprzez:

1. W § 1, w tabeli dochody budżetu gminy na 2018 rok według ich źródeł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do uchwały.

2. W § 2, w tabeli wydatki budżetu gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. W § 2, w tabeli wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. W § 2, w tabeli wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka, zgodnie z załącznikiem 
Nr 4 do uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Wręczyca Wielka zamyka się:

1. dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 80.734.185,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 69.145.466,99 zł;

2) dochody majątkowe: 11.588.718,51 zł;

2. wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie: 88.848.703,94 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 65.332.863,94 zł,

2) wydatki majątkowe: 23.515.840,00 zł,

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.114.518,44 zł, 
który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w kwocie 7.002.670,00 zł, pożyczki 
w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 111.848,44 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 10.611.848,44 zł, w tym z tytułu emisji papierów 
wartościowych w kwocie 9.500.000,00 zł, pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 
111.848,44 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8.002.670,00 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w wysokości 2.497.330,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/356/18
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok według ich źródeł

Lp. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł
Zwiększenia (+)

Kwota w zł
Zmniejszenia (-)

1. 801 Oświata i wychowanie
z tego:
- dochody bieżące
w tym:
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
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

492.427,30

492.427,30

20.000

472.427,30

-

-

-

-

Razem 492.427,30 -
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/356/18
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł
Zwiększenia (+)

Kwota w zł
Zmniejszenia (-)

1. 600

60016

Transport i łączność
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Drogi publiczne gminne
z tego:
wydatki bieżące

201.923,63

201.923,63

201.923,63

201.923,63

-

-

-

-
2. 754

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa
z tego:
wydatki majątkowe
w tym:
Ochotnicze straże pożarne
z tego:
wydatki majątkowe

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

-

-
3. 801

80101

80104

80148

Oświata i wychowanie
z tego:
wydatki bieżące
w tym:
Szkoły podstawowe
z tego:
wydatki bieżące
Przedszkola
z tego:
wydatki bieżące
Stołówki szkolne i przedszkolne
z tego:
wydatki bieżące

480.371,80

480.371,80

67.536,26

67.536,26
349.635,54

349.635,54
63.200

63.200

190.868,13

190.868,13

-

-
147.668,13

147.668,13
43.200

43.200
Razem 683.295,43 190.868,13
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/356/18
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł
Zwiększenia (+)

Kwota w zł 
Zmniejszenia (-)

1. 600
60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowy

201.923,63
201.923,63

201.923,63

-
-

-

2. 801
80101

80104

80148

Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
5)wydatki na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków
pochodzących z innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi
Przedszkola
w tym:
5)wydatki na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków
pochodzących z innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi
Stołówki szkolne i przedszkolne
w tym:
1b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
jednostek budżetowy
5)wydatki na programy finansowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o wolnym Handlu oraz środków
pochodzących z innych źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi

480.371,80
67.536,26

67.536,26

349.635,54

349.635,54

63.200

20.000

43.200

190.868,13
-

-

147.668,13

147.668,13

43.200

43.200

-

Razem 682.295,43 190.868,13
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/356/18
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka

Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł
Zwiększenia (+)

Kwota w zł
Zmniejszenia (-)

1. 754
75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
zakup inwestycyjny:

- zakup samochodu dla OSP Klepaczka do celów ppoż.

1.000
1.000

1.000

-
-

-
Razem 1.000 -
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