
UCHWAŁA NR XXXIII/150/2016
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579) oraz art. 94, art. 211, 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870),  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XVII/82/2015 Rady Gminy Nieborów z  dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2016 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) uchwala się zmianę prognozy dochodów i planu wydatków budżetu  gminy na 2016 rok zgodnie z  tabelą 
Nr 1 do niniejszej uchwały;

a) zwiększa się  prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 123 132,00 zł.  
Prognoza dochodów po zmianie wynosi 29 188 991,40 zł, w tym:

- dochody bieżące 28 864 816,84 zł,

- dochody majątkowe 324 174,56 zł, w tym ze sprzedaży mienia 100 000,00 zł.

b) zwiększa  się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 123 132,00 zł.
 Plan wydatków po zmianie wynosi 31 406 501,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28 584 836,63 zł

- wydatki majątkowe 2 821 665,28 zł,

2) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 5 000,00 zł.

3) zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy powodują zmiany w planach finansowych 
jednostek realizujących budżet gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kozioł
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/150/2016

Rady Gminy Nieborów z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie zmian  budżetu  Gminy Nieborów na 2016 rok

w złotych

Dział Rozdział paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie

1 2 3 4 5 6

DOCHODY 123 132,00

758 Różne rozliczenia 123 132,00

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego

123 132,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 123 132,00

Ogółem zmiany 123 132,00

WYDATKI 123 132,00

I.1. Zadania  własne realizowane przez 
gminne jednostki budżetowe

123 132,00

600 Transport i łączność 103 132,00

60016 Drogi publiczne gminne 103 132,00

1. Wydatki bieżące
1) Wydatki bieżące własne jednostek 
budżetowych, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

103 132,00
103 132,00

103 132,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę

20 000,00

40002 Dostarczanie wody 20 000,00

1. Wydatki bieżące
1) Wydatki bieżące własne jednostek 
budżetowych, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

20 000,00
20 000,00

20 000,00

801 Oświata i wychowanie 5 000,00 5 000,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 000,00

1. Wydatki bieżące
1) Wydatki bieżące własne jednostek 
budżetowych, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

5 000,00
5 000,00

5 000,00

80148 Stołówki szkolne 5 000,00

1. Wydatki bieżące
1) Wydatki bieżące własne jednostek 
budżetowych, w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych

5 000,00
5 000,00

5 000,00

Ogółem zmiany 5 000,00 128 132,00
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UZASADNIENIE

1.Zwiększenie planu dochodów o 123 132,00 zł. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie:

1)  pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.4.2016 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie zwiększenia
dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst., paragraf 2750 – środki na uzupełnienie
dochodów gmin.

2. Zwiększono plan wydatków statutowych:
- dział 600 – transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, kwota 103 132,00 zł,
- dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 –
dostarczanie wody, kwota 20 000,00 zł.

3. Dokonano przeniesień w planie wydatków dziale 801-Oświata i wychowanie na kwotę 5 000,00 zł.
- zmniejszony plan wydatków statutowych planowanych na finansowanie kosztów dowożenia dzieci -
wydatki GZEAS na kwotę 5 000,00 zł,
- zwiększony plan wydatków na stołówkę szkolną w ZPO Nieborów o 5 000,00 zł.
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