
UCHWAŁA NR XLVI-259-2017
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 
poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237  ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLII-234-2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.  
p.n. „PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK” poprzez zmniejszenie planu dochodów budżetu zgodnie 
z tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLII-234-2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.  
p.n. „PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK” poprzez zwiększenie i zmniejszenie  planu wydatków 
budżetu zgodnie z tabelą  nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Nr XLII-234-2016  z dnia 16 grudnia  2016 r. § 8 ust, 4  
otrzymuje brzmienie:

„§ 8.  ust. 4 W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w kwocie 905 696,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w kwocie 971 470,97 zł.”.

§ 4. W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2017 rok zamyka się:

1)  po stronie dochodów w kwocie 22 342 068,29 zł, w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 22 100 995,39 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 241 072,90  zł;

2)  po stronie wydatków w kwocie 23 023 794,34 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 22 047 017,34 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie  976 777,00 zł;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 1391



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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tabela nr 1

do Uchwały Nr XLVI-259-2017  z dnia 27 lutego 2017r.

ZMIANY W PLANIE  DOCHODÓW BUDŻETU

NA 2017 ROK

1) zmniejszyć  plan dochodów budżetu  na rok 2017  w kwocie  194 635,00    

w tym:

w tym: w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt 2i 3

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie wydatków 

na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 

POBOREM

1 850,00 1 850,00

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1 850,00 1 850,00

        - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 850,00 1 850,00

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 139 063,00 139 063,00

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 139 063,00 139 063,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa 139 063,00 139 063,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 53 722,00 53 722,00

- Gospodarka odpadami, w tym: 53 722,00 53 722,00

 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

53 722,00 53 722,00

RAZEM 194 635,00 194 635,00

 Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem

dochody bieżące 
dochody         

majątkowe
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tabela nr 2

do Uchwały Nr XLVI-259-2017 z dnia 27 lutego 2017r.  

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU 

NA 2017 ROK

1)      zwiększyć  plan wydatków budżetu  na rok 2017  w kwocie   1 500,00

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy finansowane 

z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust 

1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją 

zadań jednostki samorzadu  

terytorialnego

854 EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

85401 Świetlice szkolne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

RAZEM 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

2)      zmniejszyć  plan wydatków budżetu  na rok 2017  w kwocie   196 135,00

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy finansowane 

z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust 

1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją 

zadań jednostki samorzadu  

terytorialnego

801 OŚWIATA I 

WYCHOWANIE

140 563,00 140 563,00 140 563,00 140 563,00

80101 Szkoły podstawowe 94 986,00 94 986,00 94 986,00 94 986,00

80110 Gimnazja 45 577,00 45 577,00 45 577,00 45 577,00

900 GOSPODARKA 

KOMUNALNA I 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA

55 572,00 55 572,00 55 572,00 55 572,00

90002 Gospodarka odpadami 53 722,00 53 722,00 53 722,00 53 722,00

90095 Pozostała działalność 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00

RAZEM 196 135,00 196 135,00 196 135,00 140 563,00 55 572,00

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

w szczególności:

wydatki na programy 

finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części 

związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu 

terytorialnego

wypłaty z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych 

przez jednostkę 

samorzadu terytorialnego, 

przypadające do spłaty w 

danym roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału 

klasyfikacji budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace 
wydatki 

majątkowe
wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału 

klasyfikacji budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace 

w szczególności:

wydatki 

majątkowe
wydatki 

jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

wydatki na programy 

finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części 

związanej z realizacją zadań 

jednostki samorządu 

terytorialnego

wypłaty z tytułu poręczeń 

i gwarancji udzielonych 

przez jednostkę 

samorzadu terytorialnego, 

przypadające do spłaty w 

danym roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego
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