
                                                             Uchwała Nr XXXI/246/2018 

                                                        Rady Gminy Gaworzyce  

                                                        z dnia 27marca 2018 roku 

                          

                     w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 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, z 2018 r, 

poz.130) 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, Dz. U z 2018 r, poz.62)  Rada 

Gminy uchwala co  następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Zwiększa  się  dochody budżetu gminy o kwotę  1.596.426,92 zł z tego: 

   a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 177.826,92 zł,  

   b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.418.600,00 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.596.426,92 zł z tego: 

   a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 149.688,07 zł,  

   b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  1.746.114,99 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 2.     

 

 

§ 2. 

 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Gaworzyce na 2018 rok wynosi : 

 

1.  Dochody budżetu Gminy na 2018 rok wynoszą:                                      20.931.459,28 zł 

z tego:  

a) dochody bieżące                                                                                            15.859.529,20 zł 

b) dochody majątkowe                                                                                       5.071.930,08 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                                                                                  3.513.330,08 zł 

 

 

2. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok wynoszą:                                       21.543.011,77 zł 

z tego: 

1) wydatki bieżące                                                                                            14.109.680,28 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                      8.164.368,95 zł 

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           5.500.720,11 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       2.663.648,84 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                                                                                  865.000,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             4.909.408,24 zł 

d) obsługa długu                                                                                                      170.903,09 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        7.433.331,49 zł 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            7.433.331,49 zł 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 5.192.692,26 zł 

 



3. Przychody i rozchody wynoszą : 

    - przychody             5.180.635,03 zł,                              

    - rozchody               4.569.082,54 zł.   

§ 3. 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/232/2017  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2018 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 4. 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/232/2017  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2018 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 5. 

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/232/2017  Rady     

 Gminy Gaworzyce z  dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2018 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

 

§ 6. 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/232/2017  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2018 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

 

§ 7. 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/232/2017  Rady 

Gminy Gaworzyce z  dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gaworzyce na 2018 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, 

zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 8.    

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 9. 

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 XXXI/246/2018 Rady Gminy z dnia 27.03.2018 roku w sprawie zmian 

budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok. 

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów  budżetowych: 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.596.426,92 zł z tego: 

a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 177.826,92 zł  

b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.418.600,00zł, zgodnie z załącznikiem                     

nr 1. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych: 

Zwiększa się wydatki budżetu  gminy o kwotę 1.596.426,92 zł z tego: 

a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 149.688,07 zł, 

b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.746.114,99 zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

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

rozdysponowanie rezerwy ogólnej . 

Rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

a) Wydatki dotyczące remontu pałacu w Gaworzycach (Dział 921 Rozdział 92120 

Paragraf 4270) końcowa zapłata dla firmy Diamond Properties Sp. z o.o. w związku z 

zawartym porozumieniem dotyczącym umowy z dnia 7 czerwca 2016 roku nr 20/2016 

na zadanie pn. Remont Pałacu w Gaworzycach pkt. 2 w którym wykonawca 

oświadcza, między innymi, iż zapłacił wynagrodzenia podwykonawcom realizującym 

umowę – 10.000,00 zł, 

b) Część wkładu własnego w kwocie 18.000,00 zł do otrzymanej pomocy finansowej w 

formie dotacji celowych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych (Dział 600 Rozdział 

60016 Paragraf 6050)  

 

Po rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 28.000,00 zł, w budżecie w dziale 

758 – różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  w paragrafie 

4810 – Rezerwy pozostaje plan wydatków w wysokości 61.290,35 zł w tym: 

a) 19.090,35 zł – rezerwa ogólna, 

b) 42.200,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.  

 

 


