
                                                           Uchwała Nr XXXVII/297/2018 

                                                        Rady Gminy Gaworzyce  

                                                        z dnia 24 września 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 2018 r, poz. 994 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 2017 r, poz.2077, Dz. U z 2018 r, poz.62, 1000, 1366)  Rada Gminy 

uchwala co  następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Zwiększa się  dochody budżetu gminy o kwotę  75.223,00 zł z tego: 

   a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.948,87 zł, 

   b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50.274,13 zł, 

      zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 75.223,00 zł z tego: 

   a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.073,00 zł, 

   a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 52.150,00 zł,  

      zgodnie z załącznikiem nr 2.     

 

3. Dokonuje się zmian w paragrafach przychodów, w tym: 

a) zmniejsza się przychody budżetu z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 144,87 zł,  

b) zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 

144,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

4.  Dokonuje się zmian w paragrafach rozchodów, w tym: 

   a) zmniejsza się spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z  

       udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 144,87 zł, 

   b) zwiększa się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 144,87 zł,  

      zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

 

 

§ 2. 

 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Gaworzyce na 2018 rok wynosi : 

 

1.  Dochody budżetu Gminy na 2018 rok wynoszą:                                      22.053.936,03 zł 

z tego:  

a) dochody bieżące                                                                                            15.953.788,45 zł 

b) dochody majątkowe                                                                                       6.100.147,58 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                                                                                  3.237.486,11 zł 

 



 

2. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok wynoszą:                                       23.973.337,66 zł 

z tego: 

1) wydatki bieżące                                                                                            14.585.028,35 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                      8.685.150,43 zł 

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           5.598.674,61 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       3.086.475,82 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                                                                                  848.532,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             4.795.458,84 zł 

d) obsługa długu                                                                                                      255.887,08 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        9.388.309,31 zł 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            9.388.309,31 zł 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 5.339.371,40 zł 

 

3. Przychody i rozchody wynoszą : 

    - przychody             5.296.400,17 zł,                              

    - rozchody               3.376.998,54 zł.   

§ 3.      

 

Zmienia się zapis § 14 lit. ,,d” w Uchwale Nr XXIX/232 /2017 Rady Gminy 

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

Gaworzyce na 2018 rok , który otrzymuje brzmienie:  

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :  

d) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 

2.865.154,13 zł. 

 

  § 4. 

 

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 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. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 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 8. 

§ 9. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 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 9. 

§ 10. 

 

1.  Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 12 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 10. 

 

§ 11.    

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 12. 

 

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 

 

 

 

 


