
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/382/2018 

RADY GMINY TRZYCIĄŻ 

z dnia 14 lutego 2018 roku 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018  

 

Na podst. art. 18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 

roku, poz. 1870)  – Rada Gminy postanawia: 

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu, polegające na zwiększeniu ich o kwotę   

636.878,12 zł.  Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu polegające na zwiększeniu ich o kwotę  

1.878,12 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu polegające na zwiększeniu ich 

o kwotę 635.000 zł.  Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Trzyciąż na rok 2018 Nr XLVI/366/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 

29 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzyciąż 

w roku 2018” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż 

Lucjan Gajda 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 marca 2018 r.

Poz. 1779



Załącznik Nr 1  

do uchwały Nr XLVIII/382/2018 

Rady Gminy Trzyciąż 

z dnia 14 lutego 2018 roku 

W budżecie Gminy na rok 2018 zwiększa się dochody o kwotę: 1.878,12 zł. 

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej: 

DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota zmian 

Zwiększenia Zmniejszenia 

700 Gospodarka mieszkaniowa 635.000,-  

 

W tym: 

a) dochody majątkowe: 

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 

 

635.000,- 

635.000,- 

 

755 Wymiar sprawiedliwości 1.878,12  

 W tym  

a) dochody bieżące: 

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

 

1.878,12 

1.878,12 

 

 

 

 

 

 RAZEM 636.878,12  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż 

Lucjan Gajda 
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr XLVIII/382/2018 

Rady Gminy Trzyciąż 

z dnia 14 lutego 2018 roku 

W budżecie Gminy na rok 2018 zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Gminy Trzyciąż 

o kwotę: 1.878,12 zł. 

Zmiany wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela poniżej: 

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 

DZIAŁ Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota zmian 

zwiększenia Zmniejszenia 

755  Wymiar sprawiedliwości 1.878,12  

 75515 Nieodpłatna pomoc prawna  1.878,12  

  W tym: 

1)wydatki bieżące jednostek budżetowych 

w tym: 

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych 

 

1.878,12 

 

1.878,12 

 

 

 

 

 

  RAZEM 1.878,12  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż 

Lucjan Gajda 
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Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr XLVIII/382/2018 

Rady Gminy Trzyciąż 

z dnia 14 lutego 2018 roku 

W budżecie Gminy na rok 2018 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą 

poniżej: 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 

DZIAŁ Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota zmian 

zwiększenia Zmniejszenia 

010  Rolnictwo i łowiectwo 694.487,-  

 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 694.487,-  

  

W tym: 

1)  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 

- budowa nowej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice poprzez 

budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz 

elementów małej architektury 

 

694.487,- 

 

 

 

694.487,- 

 

 

600  Transport i łączność 433.851,23  

 60016 Drogi publiczne gminne 433.851,23  

  

W tym: 

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- modernizacja dróg gminnych 

 

433.851,23 

 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 400.000,-  

  

W tym: 

     1)  dotacja celowa na pomoc finansową dla 

powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych 

- przebudowa drogi powiatowej nr 1155K od Szkoły 

Podstawowej w Imbramowicach do skrzyżowania 

z drogą powiatową Ne 1150K 

 

400.000,- 

 

 

400.000,- 

 

630  Turystyka  113.151,23 

 63095 Pozostała działalność  113.151,23 

  

W tym: 

  1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków europejskich i środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

(Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury 

turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako 

zintegrowanego produktu turystycznego) 

  

113.151,23 

 

113.151,23 

754  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

25.000,-  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 25.000,-  

  

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

- dotacja dla OSP w Trzyciążu na dofinansowanie 

zakupu samochodu do celów ochrony 

przeciwpożarowej 

 

25.000,- 

 

 

 

 

25.000,- 
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900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  805.187,- 

 90095 Pozostała działalność  805.187,- 

  

W tym: 

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- budowa nowej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej w miejscowości Imbramowice poprzez 

budowę ciągu pieszego, miejsc parkingowych oraz 

elementów małej architektury 

- montaż pomp ciepła dla budynków gospodarstw 

indywidualnych na terenie Gminy Trzyciąż  

 

 

 

805.187,- 

 

694.487,- 

 

 

 

 

110.700,- 

  RAZEM 1.553.338,23 918.338,23 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż 

Lucjan Gajda 
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Załącznik Nr 4  

do uchwały Nr XLVIII/382/2018 

Rady Gminy Trzyciąż 

z dnia 14 lutego 2018 roku 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRZYCIĄŻ W ROKU 2017 

Dział Rozdział  Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu Dla jednostek sektora 

finansów publicznych 

Dla jednostek spoza 

sektora finansów publ. 

zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 

600  Transport i łączność  400.000,-    

 60014 Drogi publiczne powiatowe  400.000,-    

   Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na 

zadanie inwestycyjne          

400.000,-    

754  Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 

   25.000,-  

 75412 Ochotnicze straże pożarne     25.000,-  

   Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych dla jednostek 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dotacja dla OSP) 

  25.000,-  

   RAZEM 400.000,-  25.000,-  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż 

Lucjan Gajda 
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