
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/155/2016 

RADY GMINY KOTLIN 

z dnia 29 grudnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2016 

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

446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 ust.1, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2016r., poz. 1870) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XIV/77/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin 

na rok 2016 (zmienionej uchwałami Nr XVI/91/2016 z dnia 29 lutego 2016r., Nr XVII/98/2016 z dnia  

31 marca 2016r., Nr XVIII/100/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., Nr XIX/106/2016 z dnia 31 maja 2016r.,  

Nr XXI/118/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XXII/126/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r., Nr XXIII/136/2016  

z dnia 27 września 2016r., Nr XXIV/143/2016 z dnia 28 października 2016r., Nr XXVI/154/2016 z dnia  

5 grudnia 2016r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 90/2016 z dnia 29 stycznia 2016r., Nr 99/2016  

z dnia 10 lutego 2016r., nr 103/2016 z dnia marca 2016r., Nr 104/2016 z dnia 9 marca 2016r., Nr 111/2016  

z dnia 25 marca 2016r., Nr 118/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., Nr 119/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r.,  

Nr 121/2016 z dnia 17 maja 2016r., Nr 122/2016 z dnia 15 czerwca 2016r., Nr 127/2016 z dnia 29 lipca 2016r., 

Nr 131/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r., Nr 134/2016 z dnia 1 września 2016r., Nr 136/2016 z dnia 9 września 

2016r., Nr 137/2016 z dnia 16 września 2016r., Nr 139/2016 z dnia 29 września, Nr 140/2016 z dnia  

30 września 2016r., Nr 141/2016 z dnia 5 października 2016r., Nr 142/2016 z dnia 13 października 2016r.,  

Nr 145/2016 z dnia 2 listopada 2016r., Nr 149/2016 z dnia 17 listopada 2016r., Nr 152/2016 z dnia  

28 listopada 2016r., Nr 155/2015 z dnia 7 grudnia 2016r., Nr 156/2016 dnia 21 grudnia 2016r. ) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. § 1.  otrzymuje nowe brzmienie; 

„§ 1. 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 30.508.314,39 zł z tego: 

- dochody bieżące w kwocie  - 29.844.532,66 zł 

- dochody majątkowe w kwocie  -  663.781,73 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 9.023.178,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”. 

2. § 2. otrzymuje nowe brzmienie; 

„§ 2. 1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 31.175.927,74 zł z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości  -  27.664.322,23 zł 

- wydatki majątkowe w wysokości - 3.511.605,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Wydatki, o których  mowa w ust. 1 obejmują w szczególności; 
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1) wydatki bieżące w wysokości 27.664.322,23 zł w tym na: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie  10.136.460,23 zł. 

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości  740.228,00 zł w tym na: 

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  194.000,00 zł, 

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury  483.000,00 zł, 

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  63.228,00 zł. 

c) wydatki na obsługę długu 145.000,00 zł, 

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

samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 zł. 

2) wydatki majątkowe na 2016 w wysokości 3.511.605,51 zł w tym na: 

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.245.515,51 zł, 

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  73.260,00 zł, 

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

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 41.050,00 zł. 

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

samorządu terytorialnego 135.547,00 zł. 

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

w wysokości  9.023.178,48 zł  zgodnie  z załącznikiem  nr 4 do niniejszej uchwały”. 

3. § 3. otrzymuje nowe brzmienie; „§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku 

budżetowym oraz wysokość  nakładów w kwocie  3.318.775,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 

uchwały” 4 § 7. otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 7.  § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  - 818.547,00 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  - 298.278,00 zł, zgodnie z załącznikiem 

nr 6 do niniejszej uchwały.”. 

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

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

uchwały. 

3. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

4. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

5. Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Tomasz Kosiński 
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