
UCHWAŁA NR XXIX/205/2017
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – ( j.t.Dz.U. 
z 2017 r. poz.1875;) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – ( j.t. 
Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zmniejsza się przychody tj.: 

1) § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 500 000,-

§ 2. 

Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r. wg wyszczególnienia: 

zwiększa się dochody bieżące 

1) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od in. jednostek nieposiadajacych osob. 
prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem 

a) Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i in. jednostek organizacyjnych 

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 1 050 000,-

b) Rozdział 75621 – Udzialy gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa 

- § 0020 – wpływy z pod. dochod. od osób prawnych 30 000,-

2) Dział 758 – Różne rozliczenia 

a) Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

- § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin 30 267,-

b) Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 30 000,-

zwiększa się dochody majątkowe 

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

a) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

- § 0770 -wpł. z t. odpł. nab. prawa wł. oraz prawa użyt. wiecz. nieruchomości 369 245,-

zmniejsza się dochody bieżące 

4) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od in. jednostek nieposiadajacych osob. 
prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem 

a) Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,-

5) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochr. środowiska 

a) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 
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- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
10 000,-

zmniejsza się dochody majątkowe 

6) Dział 600 – Transport i łączność 

a) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

- § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. inwestycji i zakupów inwest. własnych 
gmin 12,-

ogółem zwiększa się dochody o 1 469 500,- 

§ 3. 

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r. wg wyszczególnienia: 

zmniejsza się wydatki 

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 300 000,- 

a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 300 000,- 

wydatki majątkowe w tym: 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

sieć, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej

2) Dział 600 – Transport i łączność 200 000,- 

a) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 200 000,- 

wydatki majątkowe w tym: 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżet 

przebudowa dróg Zwanowice 100 000,- 

budowa chodnika w Bierzowie 100 000,-

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 175 000,- 

a) Rozdział 70095 – Pozostała działalność 175 000,- 

wydatki majątkowe w tym: 

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

remont dachu na obiektach w Żłobiźnie

4) Dział 757 – Obsługa długu publicznego 100 000,- 

a) Rozdział 75702 – Obsługa pap. wartoścowych, kredytów i pożyczek jst 100 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wydatki na obsługę długu (odsetki)

5) Dział 801 – Oświata i wychowanie 114 000,- 

a) Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa 104 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

b) Rozdział 80110 – Gimnazja 10 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

6) Dział 852 – Pomoc społeczna 68 200,- 
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a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 26 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań

b) Rozdział 85213 – Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum 
inter. społecznej 700,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

c) Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 20 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 500,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań

e) Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 20 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

7) Dział 855 – Rodzina 20 300,- 

a) Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 16 300,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 15 700 

- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań 600,-

b) Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 2 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań

c) Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań

8) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochr. środowiska 60 000,- 

a) Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 10 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań

b) Rozdział 90095 – Pozostała działalność 50 000,- 

wydatki majątkowe w tym: 

- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 

kanalizacja deszczowa na terenie gminy

zwiększa się wydatki 

9) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 000,- 
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a) Rozdział 85395 – Pozostała działalność 7 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań

ogółem plan wydatków zmniejsza się o 1 030 500,- 

§ 4. 

Wprowadza się zmianę w planie dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi 
sfinansowanych na 2017 r. przy Gminnym Zespole Szkół wg wyszczególnienia: 

zmniejsza się plan wydatków 

1) Dział 801 – Oświata i wychowanie 2 000,- 

a) Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa 2 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań

zwiększa się plan wydatków 

2) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000,- 

a) Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 2 000,- 

wydatki bieżące w tym: 

- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań

§ 5. 

Wprowadza się zmianę do uchwały nr XX/147/2016 z 28. XII.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 
2017 r. wg treści jak niżej: 

- w § 1 „ Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 42 400 513,10” 

- w § 2 „ Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 43 150 945,55”

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Szkoda
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