
Projekt

z dnia  7 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 37.356.2018
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2018 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz.1875; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2077;  ze zmianami.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 32.302.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok          
(Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz.  157, 1132, 2168, 2666, 3394) dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY OGÓŁEM W ZŁ 152.425
Dz. T R E Ś Ć Zwiększ Zmniejsz
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska
152.425

- dochody bieżące 152.425
w tym: dotacja celowa z funduszu celowego 
( WFOŚiGW ) + 54.025 
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
+ 98.400

WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ 175.525 69.000
Dz. Rozdz. T R E S Ć Zwiększ Zmniejsz
700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000
- wydatki  bieżące 20.000
w tym: wydatki jednostek budżetowych  - 20.000
z tego  związane z realizacją ich statutowych zadań   - 
20.000

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 5.100 5.100
75412 Ochotnicze Straże Pożarne 5.100 5.100

- wydatki bieżące 5.100 5.100
w tym: wydatki jednostek budżetowych  - 5.100
z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań - 
5.100
- dotacja na zadania bieżące  + 5.100

801 Oświata i wychowanie 25.900
80101 Szkoły podstawowe 25.900

- wydatki bieżące 25.900
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 25.900
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z tego: wynagrodzenia i składki od nich  naliczane - 
25.900

852 Pomoc społeczna 18.000
85202 Domy Pomocy Społecznej 18.000

- wydatki bieżące 18.000
w tym: wydatki jednostek budżetowych  - 18.000
z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań -
18.000

855 Rodzina 18.000
85510 Działalność placówek opiekuńczo - 

wychowawczych
18.000

- wydatki bieżące 18.000
w tym; wydatki jednostek budżetowych  + 18.000
 z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 
18.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

152.425

90002 Gospodarka odpadami 152.425
- wydatki bieżące 98.400
w tym: wydatki jednostek budżetowych  
98.400
z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 
98.400
-wydatki majątkowe 54.025
w tym: dotacja celowa inwestycyjna  + 54.025

ROZCHODY OGÓŁEM W ZŁ 45.900
962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków 
pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej

45.900

§ 2. 1. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje  brzmienie: "Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 
3.258.483,44 który zostanie sfinansowany:
- kredytem w kwocie   1.258.743,45 zł,
- pożyczką w kwocie   1.800.000,00 zł",
- wolnymi środkami, o których mowa  w art.217 ust. 2 ustawy -  199.739,99 zł

2. Załącznik Nr 4  do uchwały budżetowej  stanowiący "Przychody i rozchody  związane 
z finansowaniem niedoboru budżetowego  w zł - 2018„ otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej stanowiący "Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza 
sektora finansów publicznych na 2018 rok"  otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 37.356.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w zł - 2018 r.

Parag
raf

T  R  E  Ś  Ć Przychody Zmiana Przychody po 
zmianie

PRZYCHODY  ZWIĄZANE 
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU 
BUDŻETOWEGO 

4.745.639,99 4.745.639,99

950 Wolne środki jako nadwyżka środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy

795.639,99 795.639,99

952 Przychody z zaciągniętych
- kredytów krajowych
- pożyczek krajowych

2.150.000
1.800.000

-
2.150.000
1.800.000

Parag
raf

T  R  E  Ś  Ć Rozchody Zmiana Rozchody po 
zmianie

ROZCHODY 1.441.256,55 45.900 1.487.156,55
962 Pożyczki udzielone na finansownaie zadań 

realizowanych z udziałem srodkow 
pochdzących  z budżtu Unii Europejskiej

45.900 45.900

992 Spłata otrzymanych kredytów krajowych 1.441.256,55 1.441.256,55
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 37.356.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotow spoza sektora finansow publicznych na 2018 r.

Dz. Rozdz. Dotacja celowa 
na zadania 

bieżące

Dotacja celowa 
inwestycyjna

Dotacja 
podmiotowa

754 75412 13.100
851 85154 92.000 - --
851 85195 3.000
900 90002 54.025
926 92601 25.000 -

R A Z E M 133.100 54.025
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały wprowadza następujące zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

DOCHODY

Kwota 54.025 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach na demontaż i odbiór azbestu z gospodarstw domowych.

Kwota 94.800 zł to zwiększenie wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze

względu na zmianę sposobu jej naliczania.

WYDATKI

Dz. 700 - zmniejszenie planu wydatków o 20.000 zł z uwagi na oszczędności powstałe w trakcie

realizacji zadań zapisanych w tym dziale

Dz.754 - uchwalenie dotacji dla OSP Krzepice w wys. 5.100 zł na wydatki statutowe kosztem

zmniejszenia o tą kwotę wydatków bieżących w tym dziale.

Dz.801 - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 25.900 zł. Środki w chwili

obecnej są konieczne na udzielenie pożyczki OSP Krzepice na wyprzedzające finansowanie

zadania zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry. W momencie gdy OSP otrzyma

refundację kosztów z programu unijnego środki z powrotem wrócą do działu Oświata i

wychowanie.

Dz. 852 i 855 to przeniesienie planu wydatków między tymi działami z uwagi na fakt

umieszczenia dwójki dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Dz. 900- zwiększenie planu wydatków o kwotę 54.025 zł na utylizację azbestu i o 94.800 zł

planu wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ROZCHODY:

Kwota 45.900 w rozchodach to pożyczka dla OSP Krzepice na wyprzedzające finansowanie

zadania zakupu instrumentów dla orkiestry. Zadanie otrzymało dofinansowanie w powyższej

kwocie, ale zanim środki unijne wpłyną do OSP najpierw trzeba dokonać zakupu i zapłaty oraz

złożyć wniosek o płatność.

Przygotowała:

Anna Mońka - Skarbnik Gminy
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