
 

 

UCHWAŁA NR XLI/259/2018 

RADY GMINY CHMIELNIK 

z dnia 29 czerwca 2018 r. 

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.  

U. z 2018 r. poz. 994 z póżn.zm.) raz art.211,212 i art.254 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) 

Rada Gminy Chmielnik uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy na 2018r. o kwotę 710.056zł w tym: 

1) dochody bieżące o kwotę 685.156zł z tytułu: 

a) wpływu środków z tytułu darowizny dla SP Nr 2 i SP w Zabratówce w kwocie 1.500zł 

b) umowy o udzieleniu dotacji na zakup pomocy dydaktycznych – „Aktywna tablica” w kwocie 28.000zł 

c) opłat za żywienie w szkołach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 238.978zł (zmiana klasyfikacji 

budżetowej) 

d) zwiększenia planu dotacji w działach: 

- 852 „Pomoc społeczna„ z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach  w kwocie 75.678zł 

- 855 „Rodzina„ na rządowy program „Dobry start„ w kwocie 341.000zł 

2) dochody majątkowe o kwotę 24.900zł z tytułu planowanego wpływu środków z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki z przeznaczeniem na utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w m. Chmielnik w kwocie 

24.900zł 

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 579.978zł z tytułu: 

a) opłat za żywienie w szkołach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 238.978zł 

b) zmniejszenia planu dotacji w dziale 855 ”Rodzina” na wypłaty świadczeń  w ramach programu „Rodzina 

500 plus„ o kwotę 341.000zł 

3. Zmian planowanych dochodów dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 

19 i 20.06.2018 r. oraz listy rankingowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

4. Kwoty planowanych dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Tabela 

Nr 1 stanowiąca Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 471.078zł i przeznacza na; 

1) wydatki bieżące kwotę 446.178zł w tym na: 

a) zakup pomocy naukowych w ramach programu „Aktywna tablica„ kwotę 28.000zł 
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b) wydatki bieżące w szkołach zgodnie z celem darowizny kwotę 1.500zł 

c) koszty dożywiania kwotę 75.678zł 

d) wypłatę świadczeń i koszty obsługi programu „Dobry start„ kwotę 341.000zł 

2) wydatki majątkowe o kwotę 24.900zł na dofinansowanie utworzenia Otwartej Strefy Aktywności  

w m. Chmielnik w/w kwotę. 

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2018 r. o kwotę 341.000zł w dziale 855 „Rodzina„ na 

program „Rodzina 500 plus” o kwotę 341.000zł. 

3. Kwoty planowanych wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Tabela 

Nr 2 stanowiąca Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3. 1 W ramach planowanych dochodów i wydatków wymienionych w §1 i §2 niniejszej Uchwały 

wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 

gminie na kwotę 341.000zł 

1) zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina„ na rozdział  85501 „Świadczenia 

wychowawcze„ o w/w kwotę, 

2) zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” na rozdział 85504 „Wspieranie rodziny„  

o w/w kwotę. 

2. Kwoty planowanych dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie ustawami w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Tabela Nr 3 stanowiąca 

Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na kwotę 534.380zł w tym: 

1) z działu 600 „Transport i łączność„ przenosi się z wydatków majątkowych do działu: 

a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 10.000zł 

b) 400 ”Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę„ kwotę 16.000zł 

c) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa„ kwotę 4.000zł 

d) 801 „Oświata i wychowanie„ kwotę 10.000zł 

e) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 200.000zł z przeznaczeniem na roboty 

dodatkowe i zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Chmielniku 

f) między paragrafami w dziale 600 „Transport i łączność„ kwotę 260.000zł 

2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” przenosi się kwotę 33.280zł 

3) w dziale 750 „Administracja publiczna„ przenosi się kwotę 1.000zł 

4) w dziale 900 ”Gospodarka komunalna i ochrona środowiska„ przenosi się kwotę 100zł  

2. Kwotę planowanych przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Tabela 

Nr 4 stanowiąca Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 5. Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Chmielnik. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Grażyna Małgorzata Drążek 
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