
Uchwała Nr XXV/214/18
Rady Gminy Adamów

z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym
/Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 z późn. zm./ oraz an. 211 i art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r, 0 finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r, poz.2077z póżn.zm./ Rada Gminy Adamów
uchwala co następuje :

§1

Do Uchwały Nr XXIV/203/17 Rady Gminy Adamów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 wprowadza się zmiany :
1.0kreślone dochody budżetu gminy W wysokości 23 117 488,46 zł, zwiększa się o kwotę
240 472,00 zł, do kwoty 23 357 960,46 zł, z tego: dochody bieżące określone W wysokości
17 344 872,46 zł, zwiększa się o kwotę 244 382,00 zł do kwoty 17 589 254,46 zł, określone
dochody majątkowe w kwocie 5 772 616,00 zł,zmniejsza się o kwotę 3 910,00 zł. do kwoty
5 768 706,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.0kreślone wydatki budżetu gminy w wysokości 28 156 201,78 zł, zwiększa się o kwotę
240 472,00 zł, do kwoty 28 396 673,78 zł, z tego: wydatki bieżące określone w wysokości
16 167 602,34 zł, zwiększa się o kwotę 244 382,00 zł, do kwoty 16 411 984,34 zł,
określone wydatki majątkowe w kwocie 11 988 599,44 zł, zmniejsza się o kwotę
3 910,00 zł, do kwoty 11 984 689,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3.W załączniku Nr 4"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Adamów na rok 2018" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3
4.W załączniku Nr 5 "Plan inwestycji gminnych na rok 201 8" wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem Nr 4.
5.W załączniku Nr 9"Środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa na rok 2018"
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6.Ustala się deficyt w kwocie 5 038 713,32 zł, który zostanie pokryty z :
- kredyty i pożyczki w wysokości 5 038 713,32 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Plan dochodów budżetowych na rok 2018, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI214I18 Rady Gminy Adamów z
dnia 29 marca 2018 roku

Rodzaj zadania: Własne

wzłotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan pi-zed zmianą zmniejszenie zwiększenie ma" pę5Z'.§f;'f°“

1 2 3 4 5 6 7 8

nieżąee
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000.00 0,00 4 950.00 7 950.00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o
ktńrychn1owawart.5ust.1pł‹t2i3

0.00 0,00 0.00 0.00

01010 Infrastruktura wodociągowe i sanitacyjna wsi 0.00 0,00 4 950.00 4 950.00

w tym z tytułu dotacji i środków na tinansowanie wydatków
na realizację zadañ finansowanych z udziałem Środków. o
którychmowawart.5ust.1pt‹t2i3

0.00 0.00 0.00 0.00

0960 Wpływyzotrzymanycti spadków. zapisówidarowiznw.pieni _ . 0,00 0.00 4 950.00 4 950.00

750 Administracja publiczna 1 0.00 0.00 1 500.00 1 510.00

wtymz tytułu dotacjiiśrodkównafinansowanie wydatków
na reałizacjęzadańfinansowanychzudziażem środków, o
którycl1mowawart.5ust.1pkt2i3

0.00 0,00 0.00 0.00

75095 Pozostała działalność 0.00 0,00 1 500.00 1 500.00

w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację mdań finansowanych z udziałem środków. o
którychrnowawart.5ust1pkt2i3

0.00 0.00 0.00 0,00

0940 Wpływy z rozłiœeń/zwrotów 2 lat ubiegłych 0.00 0.00 1 500.00 1 500.00

756
Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych I od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

3 626 868,00 0,00 7 892.00 3 634 760.00

w tym z tytulu dotacji i środków na tinansowanłe wydatków
na realizację zadań tinansowanych z udziałem środków, o
którychmowawai't.5ust.1pkt2i3

0.00 0.00 0,00 0.00

75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. podatku od
czynności cywilnoprawnych. podatków ł opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizawjnydi

BSS 908.00 0,00 7 892.00 863 800.00

w tymz tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych 2 udziałem środków. o
którychmowawart.5ust. 1 pkt2i3

0.00 0.00 0.00 0,00

0910 Wplywyzodsetekodriietenninowychwpłatztytułu
podatkówiopłat 2 108.00 0.00 7 892.00 10 000.00

758 Różne rozliczenia 7648117.00 -132 891,00 368 431.00 7B81657,00
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wtymztytułudotacji i środkównatinansowanle wydatków
na realizacjęzadańfinansowanychzudzialem środków. o
lrtóryd1mowawart_5ust.1pkt2i3

0,00 0.00 0,00 0.00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 3 551 072.00 0.00 235 540,00 3 786 612,00

wtymztytułudoucji i środkównatinansowanie wydatków
na realizacjęzadańfinansowanychz udziałem środków, o
któryohmowawa.rt.5ust. 1 pkt2i3

0,00 0,00 0,00 0,00

2920 Sutvwencje ogólne z budżetu państwa 3 551 072.00 0.00 235 540,00 3 786 612.00

75831 Cześć równowaząœ subwencji ogólnej dla gmin 0,00 0.00 132 891,00 132 891.00

w tym z tytułu dotacji i środków na tinansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o
l‹tói'ychmowawart.5ust.1pkt2i3

0.00 0,00 0.00 0.00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 0,00 132 691.00 132 891.00

75832 Część równoważąca subwencji ogóine] dla powiatów 132 891.00 -132 891.00 0.00 0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o
któfychmowawart.5ust.1pkt2i3

0.00 0,00 0,00 0.00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 132 891,00 -132 891,00 0,00 0,00

Pomoc społeczna 237 300,00 -3 000,00 0,00 234 300.00

w tym z tytułu dotacji i środków na tinansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o
którychrnowawart.5ust.1pkt2i3

0.00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc wzakresie dożywiania 19 000.00 -3 000,00 0.00 16 000.00

wtymztytułudotacji i środkównafinansowanie wydatków
na rœłizacjęzadańfinansowanychzudziałemśrodkó'w,o
którychmowawart.5ust. 1 pkt2i3

0,00 0,00 0,00 0,00

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin.
związków powiatowo-gminnych)

19 000,00 -3 000,00 0.00 16 000,00

bieżące razem: 12 030 665,00 -135 891,00 382 773,00 12 277 547,00

w tym z tytułu dotacji i środków na tinansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanydi z udziałem środków, o
którychrnoiwawart.5ust.1pl‹t2i3

0,00 0.00 0.00 0,00

majątkowe
Transport i łączność 1 619 500.00 -3 910.00 0,00 1 615 590,00

W tym z tytułu dotacji i środków na tinansowanio wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o
którychmowawart.5ust.1pkt2i3

0.00 0,00 0.00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 379 500.00 -3 910.00 0,00 375 590,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o
któryclimowawartăust. 1 pkt2i3

0,00 0,00 0.00 0.00

6330
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych wtasnych gmin
(związków gmin. związków powiatowe-gminnych)

379 500.00 -3 910.00 0.00 375 590.00
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