
 

 

UCHWAŁA NR XXII/158/2016 

RADY GMINY KLESZCZEWO 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i  pkt. 9 lit. i   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały 

budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 

24 lutego 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy 

Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem  

Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 

2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  zmiany 

uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r.  

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kleszczewo  

z dnia 22 czerwca 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta 

Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem 

Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej   

na 2016r. Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie  zmiany 

uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 

2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XX/146/2016 Rady Gminy Kleszczewo 

z dnia 28 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta 

Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. Uchwałą  

Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie  zmiany uchwały 

budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 października 2016r.  

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Po stronie dochodów: 

1) W § 1  ust.1 

- zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o  106.299,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1  

do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia  treść  załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, 

- w pkt. 1  zwiększa się dochody bieżące o 106.299,00.zł,  i tak § 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje 

następujące brzmienie: 

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w kwocie 35.681.540,57 zł, 

z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 31.571.797,43 zł 
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2) dochody majątkowe w kwocie   4.109.743,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”; 

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu   administracji rządowej  

i innych zadań  zleconych ustawami o  13.288,00 zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 

co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej, i  tak  § 1 ust. 2 pkt. 1 po zmianie 

przyjmuje następujące brzmienie: ”dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  

i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 6.673.968,66 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do 

uchwały” 

2. Po stronie wydatków: 

1) W§ 2 ust. 1 

- zwiększa się łączna kwotę wydatków o 106.299,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, 

- w pkt. 1 zmniejsza  się wydatki  bieżące o 29.234,00 zł, 

- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 135.533,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej 

uchwały, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej, i tak § 2 ust. 1 po 

zmianie przyjmuje następujące brzmienie: 

„1. Ustala się łączną  kwotę wydatków  budżetu na 2016r.  w kwocie 34.444.273,69 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 uchwały. 

z tego: 

1) wydatki bieżące w kwocie 29.553.902,78  zł, 

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.890.370,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,”; 

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

 i innych zadań zleconych ustawami o 13.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, co 

odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, i tak  § 2 ust. 2 pkt. 1 po zmianie 

przyjmuje następujące brzmienie: 

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami w wysokości 6.673.968,66 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,”. 

3. W § 6 zmniejsza się  planowane dotacje z budżetu gminy o 174.600,00 zł, w tym: dla jednostek sektora 

finansów publicznych o 34.600,00 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  o 140.000,00 zł,  

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia  treść   załącznika nr 6 do 

uchwały budżetowej.      i tak § 6 ust. 1  po zmianie przyjmuje brzmienie: 

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.471.552,00 zł 

2) dotacje dla jednostek spoza  sektora finansów publicznych 3.409.910,00 zł zgodnie z załącznikiem  

nr  6 do uchwały.”. 

4. W§ 6 ust 2 pkt. przesuwa się dochody rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których  mowa  

w art. 223 ust.   1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatki nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem 

Nr 5 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej. 

5. W § 9 ust 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych o 20.000,00 zł. i tak  § 9 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące 

brzmienie: 

„1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130.020,00 zł”. 

6. W§ 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6  do niniejszej Uchwały co 

odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 10 do uchwały budżetowej, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 3. Uchwała  obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.         

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

(-) Henryk Lesiński 
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