
 

      

  Uchwała Nr XXXVI/180/2018 

   Rady Gminy Grabowiec 

  z dnia 18 października 2018 roku 

 

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok 

 

     Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm. ) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z póź. zm.) Rada Gminy Grabowiec 

uchwala, co następuje: 

 § 1. 

 

W uchwale nr XXIX/143/2017 Rady Gminy Grabowiec z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 kwotę 16.777.495,99 zł stanowiącą planowane dochody budżetu Gminy zwiększa się o 47.980,00 

zł. tj. do kwoty 16.825.475,99 zł, z tego: kwotę 15.189.259,55 zł stanowiącą dochody bieżące zwiększa 

się o 47.980,00 zł tj. do kwoty 15.237.239,55 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) w § 1 pkt 1 kwotę 4.422.910,43 zł stanowiącą dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  zwiększa się o 27.580,00 zł tj. do kwoty 

4.450.490,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) w § 2 kwotę 17.628.383,27 zł stanowiącą planowane wydatki budżetu Gminy zmniejsza się  

o 14.287,80 zł i zwiększa  o 214.267,80 zł tj. do kwoty 17.828.363,27 zł, z tego kwotę 14.693.180,27 zł 

stanowiącą wydatki bieżące zmniejsza się o 14.287,80 zł i zwiększa o 212.267,80 zł, tj. do kwoty 

14.891.160,27 zł, oraz  kwotę 2.935.203,00 zł stanowiącą wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 

2.000,00 tj. do kwoty 2.937.203,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 

4) w § 2 pkt 1 kwotę 4.421.459,75 zł stanowiącą wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej  

i inne zadania zlecone gminie ustawami zmniejsza się o 5.187,80 zł i zwiększa się o 32.767,80 zł tj. do 

kwoty 4.449.039,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 

5) w § 2 pkt 2 kwotę 188.203,00 zł stanowiącą wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub 

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o  130.000,00 zł tj. do kwoty 

318.203,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 

6) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1.Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.002.887,28 zł. 

2.Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 860.000,00 zł. i wolne 

środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z 

rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 142.887,28 zł” 

7) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.272.887,28 zł. 

2.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 270.000,00 zł. 

3.Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu 

oraz rodzaj rozchodu, określa załącznik nr 3.” Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 

8) w § 6 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 

9) w § 7 pkt 1 załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabowiec. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                            § 4. 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy                          

                                                                           Agnieszka Rachańska 


