
 

 

UCHWAŁA NR XXX/247/2017 

RADY GMINY PORĄBKA 

z dnia 24 października 2017 r. 

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 

(Uchwała Nr XXII/176/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875) 

RADA  GMINY  PORĄBKA 

u c h w a l a,  co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 r./ ogółem o kwotę 

52.500,00 zł  – jak w załączniku nr 1. 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 r./ ogółem o kwotę  

52.500,00 zł – jak w załączniku nr 2. 

3. Dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy   –  jak w załączniku nr 3. 

4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 – jak w załączniku nr 4. 

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

I. DOCHODY 
        w tym: 

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

 

II.WYDATKI 
        w tym: 

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

 

III. PRZYCHODY BUDŻETU 
- przychody z zaciągniętych  kredytów  na rynku krajowym 

- przychody z zaciągniętej pożyczki 

-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i  

pożyczek z lat ubiegłych 

 

 

 

 

12.785.583,81 

 

 

 

12.785.583,81 

 

 

1.500.000,00 

474.000,00 

 

 

 

1.000.000,00 

 

 

57.449.429,26 
 

 

 

58.423.429,26                                                       
 

 

 

2.974.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

2.000.000,00 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 listopada 2017 r.

Poz. 5755



IV. ROZCHODY BUDŻETU 
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 

2.000.000,00 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Zbigniew Drabek 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/247/2017 

Rady Gminy Porąbka 

z dnia 24 października 2017 r. 

 

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 r. 

DOCHODY   zwiększa się o kwotę     52.500,00 

Zwiększa się Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. ... i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej ... 
zwiększa się dochody bieżące 
             zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
 
Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie 
zwiększa się dochody bieżące 
             zwiększa się wpływy z kar i odszkodowań 
 
Zwiększa się Dz. 855 Rodzina 
zwiększa się dochody bieżące 
            zwiększa się wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych/ 

11.000,00 
 

11.000,00 
11.000,00 

 
31.500,00 
31.500,00 
31.500,00 

 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/247/2017 

Rady Gminy Porąbka 

z dnia 24 października 2017 r. 

 

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 r. 

WYDATKI    zwiększa się o kwotę   52.500,00                            

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne 
                  zwiększa się wydatki  bieżące 
       zwiększa się wydatki jednostek budżetowych 
w tym : 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
 
             zmniejsza się wydatki majątkowe 
        zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne  
w tym: 
zmniejsza się dotacje celowe 
 
Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie 
zwiększa się rozdz. 80104 przedszkola 
              zwiększa się wydatki  bieżące 
       zwiększa się wydatki jednostek budżetowych 
w tym : 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
 
Zwiększa się Dz. 851 Ochrona zdrowia 
zwiększa się rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 
               zwiększa się wydatki  bieżące 
       zwiększa się wydatki jednostek budżetowych 
w tym : 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
 
Zwiększa się Dz. 855 Rodzina 
zwiększa się rozdz. 85502 świadczenia rodzinne… 
               zwiększa się wydatki  bieżące 
       zwiększa się wydatki jednostek budżetowych 
w tym : 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
 
zwiększa się rozdz. 85504 wspieranie rodziny 
                  zwiększa się wydatki  bieżące 
       zwiększa się wydatki jednostek budżetowych 
w tym: 
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

 

 
12.000,00 
12.000,00 

 
12.000,00 

 
12.000,00 
12.000,00 

 
12.000,00 

 
31.500,00 
31.500,00 
31.500,00 
31.500,00 

 
31.500,00 

 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 

 
8.000,00 

 
13.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 

 
10.000,00 

 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 

 
3.000,00 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/247/2017 

Rady Gminy Porąbka 

z dnia 24 października 2017 r. 

 

ZMIANA DOTACJI  UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY 

DLA  JEDNOSTEK   SPOZA  SEKTORA  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

Zmniejsza się ogółem o kwotę          12.000,00 

w tym: 

Dz. rozdz. wyszczególnienie kwota 
754  

75412 ochotnicze straże pożarne 
 

 
zmniejsza się dotacje  celowe na inwestycje dla 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych 

12.000,00 
 

 
12.000,00 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/247/2017 

Rady Gminy Porąbka 

z dnia 24 października 2017 r. 

 

Tabela nr 6A do Uchwały Budżetowej na 2017 r. 

DOCHODY  I WYDATKI   ZWIĄZANE   Z REALIZACJĄ  ZADAŃ   OKREŚLONYCH 

W  GMINNYM  PROGRAMIE  PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  GMINNYM PROGRAMIE 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 

DOCHODY                                                              zwiększa się o kwotę 
w tym: 
 
Dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 wpływy z opłaty za  
zezwolenia na sprzedaż  alkoholu  
 
WYDATKI                                                       zwiększa się o kwotę 
w tym: 
 
Dz. 851 rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi   
 
Działalność profilaktyczna 
1. Programy profilaktyczne realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja 
2.Działania profilaktyczne inicjowane przez GKRPA, stowarzyszenia i grupy nieformalne 
 
Dz. 855 rozdz. 85504 wspieranie rodziny 
 
Świetlice środowiskowo-integracyjne 
1.Doposażenie świetlic i zakup materiałów 

11.000,00 
 

 
11.000,00 

 

 
11.000,00 

 

 
8.000,00 

 
8.000,00 
3.000,00 
5.000,00 

 
3.000,00 

 
3.000,00 
3.000,00 
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