
UCHWAŁA NR XXXIII/302/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 5 września 2017 roku

o zmianie w budżecie i Uchwale Budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany budżetu Gminy Chrzanów polegającej na 
zwiększeniu dochodów o kwotę 43 119,89 zł, jak poniżej:

Lp. Dział Źródło dochodu  Zwiększenia 
(w złotych) 

1. 758 Różne rozliczenia    43 119,89
w tym:
dochody bieżące,
z tego:

 31 106,25

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych)

 31 106,25

dochody majątkowe,
z tego:

 12 013,64

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych)

 12 013,64

Razem zwiększenia:   43 119,89
Po wprowadzonych zmianach plan dochodów wynosi: 168 122 841,79
w tym:
dochody bieżące 162 652 595,17
z czego: środki i dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

603 712,83

dochody majątkowe 5 470 246,62
z czego: środki i dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

13 550
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§ 2. W § 2 Uchwały Budżetowej dokonuje się zmiany budżetu Gminy Chrzanów polegającej na 
 zwiększeniu wydatków o kwotę 43 119,89 zł, jak poniżej:

Lp. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku  Zwiększenia 
(w zlotych) 

1. 600 Transport i łączność        43 119,89
60016 Drogi publiczne gminne       27 119,89

w tym:
a) wydatki bieżące 15 106,25
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych  15 106,25
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

15 106,25

b) wydatki majątkowe 12 013,64
w tym:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  12 013,64
- Modernizacja odcinka ul. Długiej 
w Okradziejówce

12 013,64

60017 Drogi wewnętrzne               16 000
w tym:
a) wydatki bieżące               16 000
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych               16 000
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań

              16 000

Razem zwiększenia:    43 119,89
Po wprowadzonych zmianach plan wydatków wynosi: 180 847 835,24
w tym:
a) wydatki bieżące 154 292 463,09
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych 95 800 692,29
z tego na:
1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 844 001,03
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 956 691,26
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

628 246,33

3) dotacje na zadania bieżące 16 978 939,94
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 500 692,60
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

129 891,25

6) wydatki na obsługę długu 1 254 000,68
b) wydatki majątkowe 26 555 372,15
w tym:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 26 555 372,15
z tego:
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1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 515 124,63

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Małopolskiego.

  

 
Przewodniczący Rady

Krzysztof Zubik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 5717


		2017-09-11T14:33:58+0000
	Polska
	Artur Słowik; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




