
UCHWAŁA NR XXXVIII.190.2017
RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 6 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017

Na podstawie:

- art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(teks jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 446 z późn. zm.),

- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 
art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1887 z późn. zm.),

Rada Gminy  Ślemień
uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy Ślemień na rok 2017 z kwoty 14 302 889,00 zł do 
kwoty 14 339 809,00 zł tj. o kwotę 36 920,00 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących zwiększa się o 10 920,00 zł,

- plan dochodów majątkowych zwiększa się o 26 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy Ślemień na rok 2017 z kwoty 14 423 739,00 zł do 
kwoty 14 460 713,00 zł tj. o kwotę 36 920,00 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących zwiększa się o 10 920,00 zł,

- plan wydatków majątkowych zwiększa się o 26 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Ślemień na rok 2017 zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą: 14 339 809,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 13 651 041,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 688 768,00 zł.

2. Po stronie wydatków kwotą: 14 460 713,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 12 550 655,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1 910 058,00 zł.

3. Po stronie przychodów kwotą 800 000,00 zł, z następujących źródeł:
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- z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

4. Po stronie rozchodów kwotą 679 096,00 zł, z następujących tytułów:

- z zaciągniętego kredytu w kwocie:    582 000,00 zł,

- z zaciągniętej pożyczki w kwocie:       97 096,00 zł.

§ 4. Skorygować treść Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2017 r. pn. „Plan wydatków 
majątkowych na rok 2017”  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Jurczak
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Nazwa zadania inwestycyjnego/ wydatku 
maj�tkowego 

Klasyfikacja 

Planowane 
nakłady w 2017 r.

�ródła sfinansowania w 2016 r 
Jednostka 

realizuj�ca program 
lub koordynuj�ca 
wykonanie planu 

Dział Rozdział § 
Dochody 

własne j.s.t. 
Kredyty i 
po�yczki 

�rodki 
przychodz�ce 

z innych 
�ródeł 

�rodki unijne 

1 

 „Rozbudowa sieci wodoci�gowo - 
kanalizacyjnej w Gminie �lemie� - Etap 3" 

(inwestycja w ramach RIT)  

010 01010 605 88 000,00 88 000,00
Urz�d Gminy 
�lemie�

2 
Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w 

kierunku sołectwa Koco�, prace 
kanalizacyjne zwi�zane z przysiółkiem 

Ceretnik oraz z przepompowni�  

010 01010 605 242 000,00 242 000,00
Urz�d Gminy 
�lemie�

3 

Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu 
�ywieckiego w zakresie opracowania 
dokumentacji budowlanej na budow�

chodnika wzdłu� drogi powiatowej Nr 1413S 
od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 

10+699 

600 60014 605 39 000,00 39 000,00       
Urz�d Gminy 
�lemie�

4 
Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
�ywieckiego w zakresie budowy chodnika 

przy drodze powiatowej 

600 60014 630 96 000,00 96 000,00       
Urz�d Gminy 
�lemie�

5 

Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej 
wysoko�ci  na usuwanie skutków kl�sk 

�ywiołowych w 2010 roku 

600 60078 666 10 000,00 10 000,00       
Urz�d Gminy 
�lemie�

6 
Wykonanie uliczki turystyczno - rekreacyjnej 

"Jasna Górka" (sołectwo �lemie�)  
630 63003 605 100 000,00 45 000,00     55 000,00

Urz�d Gminy 
�lemie�

7 
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych "e - Urz�d w Gminie �lemie�" 
750 75023 605 794 458,00 136 672,00   0,00 657 786,00

Urz�d Gminy 
�lemie�
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8 
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej 

Stra�y Po�arnej w Lasie 
754 75412 606 25 000,00 25 000,00       

Urz�d Gminy 
�lemie�

9 

Nakłady - wkład własny na wymian� pojazdu 
ratowniczo - ga�niczego na potrzeby 

Ochotniczej Stra�y Po�arnej w �lemieniu  

754 75412 606 160 000,00 160 000,00       
Urz�d Gminy 
�lemie�

10
Rozbudowa monitoringu w budynku Zespołu 

Szkół w �lemieniu 
801 

80101                        

80110 
605 9 600,00 9 600,00       

Zespół Szkół w 
�lemieniu 

11 Zakup płuczko obieraczki  
801        

854 

80195                        

85495 
606 6 000,00 6 000,00       

Szkolne 
Schronisko 

Młodzie�owe w 
�lemieniu 

12 Zakup chłodziarki 
801        

854 

80195                        

85495 
606 4 000,00 4 000,00       

Szkolne 
Schronisko 

Młodzie�owe w 
�lemieniu 

13

Nakłady - wkład własny na wykonanie 
termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego 
"Kuba"  w Lasie (inwestycja w ramach RIT)  

854 85417 605 66 000,00 66 000,00       
Urz�d Gminy 
�lemie�

14

Dotacje - dla mieszka�ców  do wymiany 
�ródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz 

dopłaty do monta�u instalacji solarnych  

900 90095 623 15 000,00 15 000,00       
Urz�d Gminy 
�lemie�

15

Nakłady - wkład własny na wykonanie 
termomodernizacji budynku Gminnego 
O�rodka Kultury "Jemioła" w �lemieniu 

(inwestycja w ramach RIT)  

921 92109 605 80 000,00 80 000,00       
Urz�d Gminy 
�lemie�

16

Dotacja celowa dla �ywieckiego Parku 
Etnograficznego na dofinansowanie zada�

inwestycyjnych obiektów zabytkowych  

921 92118 656 8 000,00 8 000,00       
Urz�d Gminy 
�lemie�

17

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie przebudowy i rozbudowy 

istniej�cego boiska na działce 5229 w 
sołectwie �lemie�” 

926 92601 605 167 000,00 167 000,00       
Urz�d Gminy 
�lemie�

OGÓŁEM: 1 910 058,00 1 197 272,00 0,00 0,00 712 786,00   
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