
 

 

UCHWAŁA NR LVIII / 565 / 18 

RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH 

z dnia 5 października 2018 r. 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2018 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), uchwala się,  

co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 3 525,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 3 525,00 zł. 

2. Tabela nr 1 wyszczególnia planowane zmiany w dochodach budżetowych w układzie działów, 

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej . 

3. Zwiększa się wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 3 525,00 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 625 313,01 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 3 525,00 zł, 

w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 975,00 zł, 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 550,00 zł. 

4. Tabela nr 2 wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, 

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych i majątkowych pomiędzy działami 

klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 421 399,75 zł oraz zwiększenie 

planowanych wydatków o kwotę 421 399,75 zł, w tym: 

zmniejszenia: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 228 699,75 zł, 

z tego: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 130 763,75 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 97 936,00 zł; 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 5 000,00 zł; 

3) wydatki majątkowe w łącznej kwocie - 187 700,00 zł, z tego: 
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a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 187 700,00 zł; 

zwiększenia: 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 157 199,75 zł, 

z tego: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 98 820,00 zł 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 58 379,75 zł; 

2) dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie 55 000,00 zł; 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 200,00 zł; 

4) wydatki na obsługę długu w łącznej kwocie 64 000,00 zł; 

5) wydatki majątkowe w łącznej kwocie - 145 000,00 zł, z tego: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 145 000,00 zł. 

2. Tabela nr 3 wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, 

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Misiura 
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