
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/209/2017 

RADY GMINY KOTLIN 

z dnia 1 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2017 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875) oraz art. 211, 212 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXVII/165/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy 

Kotlin na rok 2017 ( zmienionej uchwałami Rady Gminy Kotlin Nr XXIX/167/2017 z dnia 20 lutego 2017r., 

Nr XXX/174/2017 z dnia 27 marca 2017r., Nr XXXI/177/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r., Nr XXXII/180/2017  

z dnia 31 maja 2017r., Nr XXXIII/181/2017 z dnia 28 czerwca 2017r., Nr XXXIV/186/2017 z dnia 7 lipca 

2017r., Nr XXXV/187/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., Nr XXXVI/188/2017 z dnia 29 września 2017r.,Nr 

XXXVII/200/2017 z dnia 30 października 2017r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 162/2017 z dnia 

9 stycznia 2017r., Nr 169/2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Nr 170/2017 z dnia 1 lutego 2017r., Nr 176/2017 

z dnia 21 lutego 2017r., Nr 177/2017 z dnia 23 lutego 2017r., Nr 178/2017 z dnia 28 lutego 2017r., 

Nr 186/2017 z dnia 31 marca 2017r., Nr 190/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r., Nr 194/2017 z dnia 11 maja 

2017r., Nr 198/2017 z dnia 12 czerwca 2017r., Nr 202/2017 z dnia 29 czerwca 2017r., Nr 205/2017 z dnia 

30 czerwca 2017r., Nr 216/2017 z dnia 14 lipca 2017r., Nr 218/2017 z dnia 7 sierpnia 2017r., Nr 221/2017 

z dnia 1 września 2017r., Nr 223/2017 z dnia 5 września 2017r., Nr 228/2017 z dnia 5 października 2017r., 

Nr 230/2017 z dnia 18 października 2017r., Nr 235/2017 z dnia 14 listopada 2017r., Nr 238/2017 z dnia 

22 listopada 2017r.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1. otrzymuje nowe brzmienie; 

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów  budżetu  na rok 2017 w wysokości    32.670.649,01 zł  

z tego: 

- dochody bieżące w kwocie        -    32.377.559,22 zł 

- dochody majątkowe w kwocie   -        293.089,79 zł zgodnie z załącznikiem  nr 1 do 

niniejszej uchwały . 

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami w wysokości 10.827.710,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 33.300,00 zł”; 

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie; 
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„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości   36.573.283,48 zł 

z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości           -    29.719.485,83 zł 

- wydatki majątkowe  w wysokości     -     6.853.797,65 zł zgodnie  z załącznikiem  nr  2 do 

niniejszej uchwały. 

2. Wydatki, o których  mowa w ust. 1 obejmują w szczególności; 

1) wydatki bieżące w wysokości 29.719.485,83 zł w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie  10.733.776,35 zł, 

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  743.647,60 w tym na: 

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  108.147,60 zł, 

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  530.000,00 zł, 

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  105.500,00 zł, 

c) wydatki na obsługę długu 165.000,00 zł, 

d) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego  200.000,00 zł. 

2) wydatki majątkowe na 2017r. w wysokości 6.853.797,65 zł w tym na: 

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.196.712,13 zł, 

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  410.952,52 zł, 

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji 

kultury 40.453,00 zł, 

d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

192.900,00 zł, 

e) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego     12.780,00 zł. 

3) wydatki na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości  10.827.710,88 zł  zgodnie  z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały. 

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 37.000,00 zł”; 

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie; 

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość 

nakładów w kwocie  6.607.664,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”; 

4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie;  

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie  3.902.634,47 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek”; 

5) § 5. otrzymuje nowe brzmienie;  

„§ 5. Określa  się  łączną kwotę planowanych przychodów  5.200.082,33 zł zgodnie z załącznikiem  

nr 6 do niniejszej uchwały”; 

6) § 6. otrzymuje nowe brzmienie;  
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„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów  1.297.447,86 zł zgodnie z załącznikiem  

nr 7 do niniejszej uchwały”; 

7) § 9. otrzymuje nowe brzmienie; 

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.650.000,00 zł 

z tym na : 

1) pokrycie  występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 

  – 200.000,00 zł 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 3.902.634,47 zł 

3) spłatę wcześniej zaciąganych  zobowiązań  z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 547.365,53 zł”; 

8) § 13. otrzymuje nowe brzmienie; 

„§ 13. Tworzy się  rezerwę: 

1) ogólną w wysokości  - 17.386,32 zł 

2) celową  w wysokości - 83.943,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia 

kryzysowego”; 

9) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

10) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

11) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 

12) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 

13) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin . 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Tomasz Kosiński 
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