
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/280/18 

RADY GMINY SZYDŁOWO 

z dnia 19 marca 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2018 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2018 przyjętym uchwałą Nr XXIX/260/17 Rady Gminy 

Szydłowo z dnia 20 grudnia 2017r. zmienionym uchwałą Nr XXX/270/18 Rady Gminy Szydłowo z dnia 

8 lutego 2018r. oraz zarządzeniem Nr 30/2018 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 marca 2018r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w §1 

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 3.619.617,00 zł do kwoty 42.436.391,00 zł, 

z tego: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271.183,00 zł do kwoty 37.210.122,00 zł, 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.348.434,00 zł do kwoty 5.226.269,00 zł, 

b) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

2) w §2 

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 3.619.617,00 zł do kwoty 48.104.898,00  zł, 

z tego: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204.429,00 zł do kwoty 34.928.944,00 zł, 

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.415.188,00 zł do kwoty w kwocie 13.175.954,00 zł, 

b) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały, 

c) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2018r., 

finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

3) w §4 zmienia się kwoty planowanych rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały; 

4) w §5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 
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5) w §9 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.430.074 zł, 

w tym na: 

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.668.507 zł; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 

761.567 zł 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Piotr Drożdż 
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