
                                                               Uchwała Nr XXI/171/2017 

                                                        Rady Gminy Gaworzyce  

                                                        z dnia 28 marca 2017 roku 

                          

                     w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2017 rok 

            

                Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”,  „ i”, pkt 10 ustawy z dnia                            

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) oraz  art. 212, 

art.239,  art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych ( Dz. U. z 2016 r, poz.1870)  Rada Gminy uchwala co  następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Zwiększa się  dochody budżetu gminy o kwotę  115.926,00 zł z tego: 

   a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115.926,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 115.926,00 zł z tego: 

   a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.114,65 zł, 

   b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 105.811,35 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2.         

      

 

§ 2. 

 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Gaworzyce na 2017 rok wynosi : 

 

1.  Dochody budżetu Gminy na 2017 rok wynoszą:                                      15.705.310,39 zł 

z tego:  

a) dochody bieżące                                                                                            13.995.525,49 zł 

b) dochody majątkowe                                                                                       1.709.784,90 zł 

 

2. Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok wynoszą:                                       21.507.619,70 zł 

z tego: 

1) wydatki bieżące                                                                                            13.112.363,47 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                      7.478.816,95 zł 

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           5.193.753,48 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       2.285.063,47 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                                                                                  746.890,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             4.733.628,09 zł 

d) obsługa długu                                                                                                      153.028,43 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        8.395.256,23 zł 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            8.395.256,23 zł 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 5.289.843,31 zł 

 

 

3. Przychody i rozchody wynoszą : 

    - przychody             6.503.309,31 zł,                              

    - rozchody                  701.000,00 zł.   

 



§ 3. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XIX/157/2016  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2017 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 4.    

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XIX/157/2016  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2017 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 5.    

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XIX/157/2016  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2017 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

 

§ 6.    

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaworzycach i Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Gaworzyce. 

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy 

 

 

                                                                                             Danuta Pawliszyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Do Uchwały nr XXI/171/2017 Rady Gminy z dnia 28 marca 2017 roku  w sprawie zmian 

budżetu gminy Gaworzyce na 2017 rok. 

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych : 

    Zwiększa się  dochody budżetu gminy o kwotę  115.926,00 zł z tego: 

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę  115.926,00  zł, (dochody bieżące  to : 

 dotacje  celowe  otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących 

gmin – 115.926,00 zł).  

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych : 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 115.926,00 zł z tego: 

a) wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę  10.114,65 zł , 

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 105.811,35 zł.    

 

W ramach zmian w zakresie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 następuje 

rozdysponowanie rezerwy ogólnej.  

Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 43.894,00 zł , z przeznaczeniem na : 

a) realizację zadania ,,Budowa przedszkola w Gaworzycach”- wkład własny                                        

(801 80104 6059) – 30.000,00 zł, 

b) realizację zadania ,, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Dalków etap II” (900 90001 6050) – 13.894,00 zł. 

 

Po rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 43.894,00 zł, w budżecie w dziale 758 – 

Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – 

Rezerwy ogólne i celowe pozostaje plan w wysokości 39.106,00 zł w tym: 

a) rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe 39.106,00 zł. 

 

Załączniki 3,4  zostały sporządzone w celu aktualizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


