
 

 

 UCHWAŁA NR XLIII/252/18 

 RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 

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) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 2077) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLI/244/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) zwiększa się plan budżetu gminy po stronie przychodów o kwotę 100.000,00 zł, w tym: 

a) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 100.000,00 zł; 

2) zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 100.000,00 zł, w tym: 

a) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność: 

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł (budowa infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Kujawy), 

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł (budowa infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Smolarnia); 

3) § 4.1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.321.731,85 zł zostanie pokryty 

przychodami przychodzącymi: 

a) z zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.247.378,00 zł, 

b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 

Strzeleczki wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 74.353,85 zł. 

§ 2.1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 4.539.378,00 zł. 

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 25.711.636,92 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 25.574.948,92 zł; 

2) dochody majątkowe 136.688,00 zł. 

3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 29.033.368,77 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 24.266.261,42 zł; 

2) wydatki majątkowe 4.767.107,35 zł. 

4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 1.217.646,15 zł. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

Przewodniczący  

Rady Gminy Strzeleczki 

 Marek Kaliński  
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