
 

 

UCHWAŁA NR III.40.2018 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE 

z dnia 27 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit „d”, pkt 10 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawa z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077). 

Rada Miejska w Boguchwale postanawia, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 2.159.914,37zł,z tego: 

1) dochody bieżące o kwotę 1.281.954,10zł, w tym: 

- dochody z tytułu najmu – 14.875,10zł; 

- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami – 70.000,00zł; 

- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej -145.972,00zł; 

- środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin-115.722,00zł; 

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  - 935.385,00zł. 

2)  dochody majątkowe o kwotę 877.960,27zł, w tym: 

- dofinansowanie projektu (refundacja) pn. pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego 

w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego –420.095,05zł; 

- dofinansowanie projektu (refundacja) pn. -„Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji 

kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku 

Kultury w Niechobrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego –457.865,22zł. 

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 1.410.147,86zł,z tego: 

1) dochody bieżące o kwotę 120.000,00zł, w tym: 

- wpływ z podatku vat –120.000,00zł 

2)  dochody majątkowe o kwotę 1.290.147,86zł, w tym: 

- dofinansowanie projektu (refundacja) pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku 

wielofunkcyjnym w Niechobrzu na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego –90.147,86zł. 
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- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin z przeznaczeniem 

na pokrycie częściowe wydatków w zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych, tj. na 

zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy” oraz „Rozbudowa 

i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej”  – 1.200.000,00zł. 

3. Szczegółowe zmiany kwot dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 75.500,00zł, z tego: 

- wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 70.000,00zł; 

- zwrot dofinansowania zadania pn. „Przebudowa budynku byłej szkoły w Racławówce oraz wyposażenie 

pomieszczeń z przeznaczeniem na żłobek” w ramach programu „Maluch plus” wraz z należnymi odsetkami 

–5.500,00zł. 

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 464.500,00zł, z tego: 

- Zakup lokalu na potrzeby żłobka w Boguchwale–125.500,00zł. 

- „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej”  – 339.000,00zł. 

3. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy na 2018r. o kwotę 1.138.766,51zł i ustala się 

planowany deficyt budżetu gminy na 2018r. w kwocie 12.265.519,57zł, który sfinansowany zostanie 

przychodami pochodzącymi z tytułu: 

1) pożyczek długoterminowych w kwocie 325.000,00zł 

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.766.649,00zł, 

3) spłaty pożyczki udzielonej w 2017r. ze środków publicznych w kwocie 70.000,00zł, 

4) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.103.870,57zł. 

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2018r. z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka 

środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 301.233,49zł i ustala się w kwocie 6.743.870,57zł, w tym: 

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018r. w kwocie 6.103.870,57zł, 

b) na udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 640.000,00zł. 

3. Ustala się planowane rozchody budżetu na 2018r. z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy na 

kwotę 640.000,00zł. 

4. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2018r. z tytułu spłaty pożyczek udzielonych ze środków 

publicznych o kwotę 800.000,00zł i ustala się planowane przychody z tego tytułu na kwotę 70.000,00zł. 

5. Szczegółowe zmiany kwot przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 3. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Boguchwale 
 

 

Piotr Pustelny 
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