
                                                                Uchwała Nr XXIX/230/2017 

                                                        Rady Gminy Gaworzyce  

                                                        z dnia 28 grudnia 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 2017 r, poz. 1875, 2232) 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 2017 r, poz.2077)  Rada Gminy uchwala co  następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Zwiększa  się  dochody budżetu gminy o kwotę  100.968,68 zł z tego: 

   a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101.007,53 zł,  

   b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 38,85 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 100.968,68 zł z tego: 

   a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 101.007,53 zł,  

   b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 38,85 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:                                      19.097.194,48 zł 

z tego:  

a) dochody bieżące                                                                                            14.892.972,46 zł 

b) dochody majątkowe                                                                                       4.204.222,02 zł 

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa  

w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 uofp                                                                                    874.596,83 zł 

 

 

 

2. Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok wynoszą:                                       23.703.348,01 zł 

z tego: 

1) wydatki bieżące                                                                                            14.043.089,83 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                      7.913.989,14 zł 

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           5.139.729,74 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       2.774.259,40 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                                                                                  830.890,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             5.155.182,26 zł 

d) obsługa długu                                                                                                      143.028,43 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        9.660.258,18 zł 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            9.660.258,18 zł 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 4.668.284,36 zł 

 



3. Przychody i rozchody wynoszą : 

    - przychody             6.181.699,95 zł,                              

    - rozchody               1.575.546,42 zł.   

 

§ 3. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 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 5 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 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 5. 

§ 6. 

 

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 6. 

§ 7. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 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 7. 

§ 8. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 12 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 8. 

 

 

 

 

 

 



§ 9.    

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 10. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


