
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/204/2017 

RADY GMINY STRZAŁKOWO 

z dnia 23 marca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 

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

poz. 446 ze zm.) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2017 zmienionej zarządzeniem Nr 95/2017 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 2 stycznia 

2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzałkowo na 2017 r. oraz uchwałą Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy 

Strzałkowo z dnia 18 stycznia 2017 r. i Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody o kwotę 108.771,00 zł tj. do kwoty 38.204.077,00 zł z tego: - dochody 

bieżące zmniejsza się o kwotę 108.771,00 zł tj. do kwoty 38.174.077,00 zł 

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

zleconych ustawami o kwotę 2.114,00 zł tj. do kwoty 10.101.943,00 zł 

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę 431.229,00 zł tj. do kwoty 41.072.396,00 zł z tego: - wydatki 

bieżące zwiększa się o kwotę 116.229,00 zł tj. do kwoty 35.516.607,75 zł - wydatki majątkowe zwiększa 

się o kwotę 315.000,00 zł tj. do kwoty 5.555.788,25 zł 

4) w § 2 ust.2 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami o kwotę 2.114,00 zł tj. do kwoty 10.101.943,00 zł 

5) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§3. Deficyt w wysokości 2.868.319,00 zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wolnymi 

środkami.”, 

6) w § 4 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 540.000,00 zł, tj. do kwoty 

3.746.999,00 zł, 

7) w załączniku nr 1 – Dochody budżetu gminy na rok 2017; - dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 zmniejsza się 

o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 400.000,00 zł, - dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 zwiększa się o kwotę 

2.000,00 zł, tj. do kwoty 4.015,00 zł, - dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł,  

tj. do kwoty 5.050.000,00 zł, - dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do 

kwoty 200.000,00 zł, - dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 zwiększa się o kwotę 114.115,00 zł, tj. do kwoty 

114.115,00 zł, - dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 114,00 zł, tj. do kwoty 114,00 zł, 

8) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2017: - dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 zmniejsza się 

o kwotę 4.000,00 zł, tj. do kwoty 93.000,00 zł, - dz. 010 rozdz. 01010 § 4580 zwiększa się o kwotę 
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4.000,00 zł, tj. do kwoty 5.000,00 zł, - dz. 751 rozdz. 75101 § 4210 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do 

kwoty 2.000,00 zł, - dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty 

40.000,00 zł, - dz. 754 rozdz. 75412 § 4290 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty 10.000,00 zł, - 

dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 20.000,00 zł, - dz. 801 rozdz. 

80110 § 4010 zwiększa się o kwotę 4.034,00 zł, tj. do kwoty 1.915.284,00 zł, - dz. 801 rozdz. 80110  

§ 4040 zmniejsza się o kwotę 4.034,00 zł, tj. do kwoty 160.536,00 zł, - dz. 801 rozdz. 80110  

§ 4210 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, tj. do kwoty 69.000,00 zł, - dz. 801 rozdz. 80110 § 4240 zwiększa 

się o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 35.000,00 zł, - dz. 801 rozdz. 80110 § 4260 zmniejsza się o kwotę 

20.000,00 zł, tj. do kwoty 105.000,00 zł, - dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 zwiększa się o kwotę 199,00 zł,  

tj. do kwoty 85.199,00 zł, - dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 zmniejsza się o kwotę 199,00 zł, tj. do kwoty 

6.394,00 zł, - dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 zwiększa się o kwotę 114.115,00 zł, tj. do kwoty 196.115,00 zł, - 

dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 zwiększa się o kwotę 79,00 zł, tj. do kwoty 259.999,00 zł, - dz. 854 rozdz. 

85401 § 4040 zmniejsza się o kwotę 79,00 zł, tj. do kwoty 21.056,00 zł, - dz. 854 rozdz. 85401  

§ 4220 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł, tj. do kwoty 22.000,00 zł, - dz. 854 rozdz. 85401  

§ 4240 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 4.500,00 zł, - dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 zwiększa 

się o kwotę 114,00 zł, tj. do kwoty 614,00 zł, - dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zwiększa się o kwotę 

295.000,00 zł, tj. do kwoty 430.000,00 zł, 

9) w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na 2017 r. przychody ogółem zwiększa się o kwotę 

540.000,00 zł, tj. do kwoty 3.746.999,00 zł, w tym: - § 950 wolne środki zwiększa się o kwotę 

540.000,00 zł, tj. do kwoty 882.681,00 zł, Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na rok 

2017 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 

10) w załączniku Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2017 wprowadza się następujące 

zmiany: 1/Dochody - dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 

4.015,00 zł, - dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 zwiększa się o kwotę 114,00 zł, tj. do kwoty 114,00 zł, 

2/Wydatki - dz. 751 rozdz. 75101 § 4210 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 2.000,00 zł, - dz. 

855 rozdz. 85503 § 4210 zwiększa się o kwotę 114,00 zł, tj. do kwoty 114,00 zł, Załącznik Nr 4 – Dochody 

i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań 

zleconych ustawami gminie na rok 2017 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 

11) w załączniku Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 

Wydatki inwestycyjne: Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne: - dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 – 

przebudowa budynku oświatowego Szkoły Podstawowej w Strzałkowie na pomieszczenia edukacji 

przedszkolnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą techniczną (dokumentacja) zwiększa się o kwotę 

20.000,00 zł, tj. do kwoty 20.000,00 zł, - dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – budowa oświetlenia ciągu pieszo-

rowerowego na trasach Strzałkowo-Słupca i Strzałkowo-Wólka zwiększa się o kwotę 295.000,00 zł, tj. do 

kwoty 295.000,00 zł, Załącznik Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2017 otrzymuje brzmienie 

załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 prostuje się błędy pisarskie powstałe przy przepisywaniu 

uchwały: 

1/w § 1 pkt 5 wpisano: „5)§ 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§3. Deficyt w wysokości 2.328.319,00 

zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 

oraz wolnymi środkami.”,” winno być: „5)§ 3 otrzymuje nowe brzmienie: „§3. Deficyt w wysokości 

2.328.319,00 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek 

długoterminowych.”,” 2/w § 1 pkt 12 wpisano: „12)w § 11 zwiększa się wydatki na finansowanie 

gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 24.596,00 zł, tj. do kwoty 944.596,00 zł,” winno być: 

„12)w § 11 zwiększa się wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 

20.596,00 zł, tj. do kwoty 940.596,00 zł,” 3/w § 1 pkt 14 wpisano: ”14)w załączniku nr 1 – Dochody 

budżetu gminy na rok 2016”, winno być: ”14)w załączniku nr 1 – Dochody budżetu gminy na rok 2017”, 

4/w § 1 pkt 15 wpisano: ”15)w załączniku nr 1 – Wydatki budżetu gminy na rok 2016”, winno być: ”15)  

w załączniku nr 1 – Wydatki budżetu gminy na rok 2017”, 5/w § 1 pkt 15 tiret dwudziesty czwarty wpisano: 

„- dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 zwiększa o kwotę 22.457,00 zł, tj. do kwoty 578.149,00 zł,” winno być: „- 

dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 zwiększa o kwotę 22.457,00 zł, tj. do kwoty 578.059,00 zł, 6/w § 1 pkt 18 tiret 
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drugi wpisano: „- dz. 853 rozdz. 85311 § 4220 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty 11.148,00 zł,” 

winno być: „- dz. 853 rozdz. 85311 § 4220 zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty 12.000,00 zł,”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo. 

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

Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Kazimierz Pawlak 
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