
 

 

UCHWAŁA NR XLV/251/18 

RADY GMINY PIELGRZYMKA 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 221, 

art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, 2 i 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, 

art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2077) – Rada Gminy Pielgrzymka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 100,00 zł, w tym: 

1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł. 

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 100,00 zł, w tym: 

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.800,00 zł, 

2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23.900,00 zł, 

3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł. 

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy między działami, rozdziałami 

i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/218/17 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2017 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok „Wykaz wydatków majątkowych, w tym realizowanych 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2018” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

4. Załącznik nr 11 do uchwały nr XXIX/218/17 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 20 grudnia 2017 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok „Plan wydatków realizowanych przedsięwzięć w ramach 

funduszu sołeckiego na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 25.315.196,02 zł, z tego: 

1) dochody bieżące w wysokości 21.136.035,75 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości 4.179.160,27 zł. 

2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w wysokości 24.761.232,02 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości, 19.406.128,94 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.355.103,08 zł. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Pisarski
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