UCHWAŁA NR XXVIII/298/14
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz.594 z późn. zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Pszczółki nr XXIV/262/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy
Pszczółki na 2014 rok, dokonuje się następujących zmian:
1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2014 r. zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po
dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 27.983.046 zł, w tym:
- dochody bieżące 25.571.775 zł,
- dochody majątkowe 2.411.271 zł.
2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2014 r. zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po
dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 27.174.103 zł, w tym:
- wydatki bieżące 23.079.634 zł,
- wydatki majątkowe 4.094.469 zł.
3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 2.272.161 zł oraz rozchody 3.081.104 zł.
4) ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 808.943 zł. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek.
§ 2. Ustala się wysokość dochodów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w wysokości 1.015.000 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w wysokości 1.015.000 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klamann
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/298/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 maja 2014r.

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok

Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

3

4

Plan przed zmianą Zwiększenie
5

Plan po zmianach
(5+6+7)
8

7

bieżące
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

756

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

10 759 396,00

125 000,00

10 884 396,00

0,00

0,00

0,00

1 176 400,00

125 000,00

1 301 400,00

967 400,00

125 000,00

1 092 400,00

25 446 775,00

125 000,00

25 571 775,00

20 100,00

0,00

20 100,00

2 411 271,00

0,00

2 411 271,00

2 389 271,00

0,00

2 389 271,00

27 858 046,00

125 000,00

27 983 046,00

2 409 371,00

0,00

2 409 371,00

majątkowe
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/298/14 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 maja 2014r

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

900
90002
4300

Zmiana

Po zmianie

2 207 807,00

125 000,00

2 332 807,00

Gospodarka odpadami

875 000,00

125 000,00

1 000 000,00

Zakup usług pozostałych

875 000,00

125 000,00

1 000 000,00

Razem: 27 049 103,00

125 000,00

27 174 103,00

z tego: Wydatki bieżące
23 079 634,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:
18 417 344,00
z tego - wyngrodzenia i składki od nich naliczane
11 168 988,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
7 248 356,00
2) dotacje na zadania bieżące
1 031 896,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
3 050 525,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
140 869,00
5) obsługa długu
439 000,00
Wydatki majątkowe
4 094 469,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
4 094 469,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE
1 531 692,00
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UZASADNIENIE
Projekt zmiany budżetu obejmuje zwiększenie o 125.000zł planu dochodów oraz wydatków. W zakresie
dochodów zwiększa się o 125.000 zł wpływy z tytuły opłat za gospodarowanie odpadami. W planie wydatków
powyższą kwotę przeznacza się na zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców
gminy oraz ich zagospodarowaniem.
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