
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/171/17 

RADY GMINY W CZAJKOWIE 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d oraz lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) -  Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 11 541 928,04 

zł, w tym: 

-  dochody bieżące w kwocie 10 989 367,50 zł, 

-  dochody majątkowe w kwocie 552 560,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

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 3 854 367,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. 

§ 2. 1.  Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości       

11 635 394,04 zł, z tego: 

-  wydatki bieżące w wysokości 10 069 532,25 zł, 

-  wydatki majątkowe w wysokości 1 565 861,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

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

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

w wysokości 3 854 367,00  zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. 

§ 3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 93 466,00 zł, 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 

93 466,00 zł. 

§ 4.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  budżetu  w wysokości 621 284,00 zł oraz 

planowanych rozchodów budżetu w wysokości 527 818,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 5.  Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2018, zgodnie 

z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

§ 6.  Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł, 

2) celowe w wysokości 50 000,00 zł, z tego:  

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34 000,00 zł, 
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b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 000,00 zł. 

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  131 500,00 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 134 220,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 

do uchwały. 

§ 8.  Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43 000,00 zł 

przeznacza się na: 

1) realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41 500,00 zł, 

2) zwalczanie narkomanii 1 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

2. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 500,00 zł oraz wydatki 

na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 3 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 

3. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 268 400,00 zł i wydatki nimi 

finansowane. 

§ 9. 1.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1 021 284,00 zł, w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400 000,00 zł, 

2) z tytułu zaciąganych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie 

realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich – Utwardzenie placu za budynkiem 

Domu Kultury w Czajkowie na cele rekreacyjno – kulturalne w kwocie 91 118,00 zł oraz Przebudowa linii 

wodociągowej wraz z modernizacją przepompowni oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Czajków w kwocie 530 166,00 zł. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami 

z ust. 1. 

§ 10.  Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków między paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków 

majątkowych między zadaniami w ramach działu, 

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do: 

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki w ramach działów, za 

wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, 

- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają 

poza rok budżetowy. 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 

§ 11.  Ustala się kwotę 600 000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

§ 12.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czajków. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 (-) Andrzej Puchała 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 1459



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 1459



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 1459



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 13 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 14 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 15 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 1459



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 17 – Poz. 1459



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 18 – Poz. 1459



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 19 – Poz. 1459



 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 20 – Poz. 1459



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 21 – Poz. 1459



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 22 – Poz. 1459



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 23 – Poz. 1459



 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 24 – Poz. 1459


		2018-02-13T11:42:50+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




