
Uchwala ~r 111.13.2018 

Rady G!plny Slubice 


z dnia 11 ~rudnia 2018 r. 


zmieniająca Ucbwalę Budżetową Gminy S~ubice na rok 2018. 

Na podstawje art. 18 ust. 2 pkt 4 'ustawy z dnia 8 marea 1990 T, o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 c.• poz. 994 ze lm.') oraz art. 211, 212, art. 235 i art. 236 ostawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz, U. z 2017 T., poz. 2077 ze zm.l ) 

Rada Gminy Słubice uchwala, co następnje: 

§ l 

w echwale Budżetowej Gminy Słubice h. rok 2018 Nr XXXlI.I92.20 17 Rady Gminy 
Słubice z dnia l8 grudnia 2017 r. \\-'Prowadz~ się następujące zmiany:, 

• 	 l. ZwiękS7.a SIę dochody budżetu ogółtm o kwotę 8.805,00 zł tj. ustala się dochody 
budżetu o łącznej kwocie 21.767.566,02 ~I. 
l) Dochody majątkowe zwiększ.lł się o kjvotę 8.805,00 11 tj. do kwoty 1.841.193,00 zl 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr l do 
Uchwały Budżetowej na rok 2018 pod nazwą "Dochody". 

2. 	 Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 62.650,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 
53.845,00 zl tj. ustal. Się wydatki budie", w łącznej kwocie 23.189.885,02 zl. 
ł) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47.450,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 

25.200,00 zł tj. do kwoty 19.659.254,02 zl, 
2) 	 Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 15.200,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 

28.645,00 zl tj. do kwoty 3.530,631,0. zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do 
Uchwały Budżetowej na rok 2018 pąd nazwą "Wydatki". 

• 
§2 


I. Wprowadza się zmiany w wydatkacb bądżetu na zadania inwestycyjne na 2018 r. 

2, 	Wydatki oudźetu gminy na zadania inwestycyjne na rok: 2018 po dokonanych zmianach 

określa załącznik Nr 3 do niniejszej uch;wały. 

§3 

'VIlykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§4 
, 


Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku buclzetowjIU 018, 


<AI!<,.y Rady 
'ZmiBlly uslllW)' opublikowano 'V Dl U l 201 i!: r., pOL. 1{){)(t f!Oz. i 349 i pUL ;4JZ. 
lZrr:;;lIlY ustawy (lpubli"oll'tuu Vi Dl:. U... ZOli!: T., f'Cz. 62, poz, I()()}. 1;'166, 1669 i 1693. SIawom' 

http:XXXlI.I92.20


• • 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111.13.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 11 grudnia 2018 r. DOCHODY 

Vi .dotych 

, ~~-" - ._- ~~-, 

Onal N_a Plan przed zmist\ą Zmni~nie Zwięks.tel'ie 
Plan po .zmIanach 

(~+6+7) 

1 , , , 7 , 
bieiące 

bJHąCe I'aZeM: 19926373,02 ••00 .... 19 '926 373,02 
.- -

w Iym 2 fytlJ/V.40taqj ! ~ na IIn<lllSCWamEl ~ow na 
(wJZaq,l!aI.tln ~nych 1 ud7i1lłem ś,nxll<ów, o kI6t~;h ',00 0.00 .00 0.00 
m<'lWa VI 3rt. 5 '-'$t 1 n:!i ;; . 

r- majątkowe 

700 GOGpodt<o1ta mfę$lkar\iQwa: tl,(l( 0.00 1'1805,00 8805M 

~~~ i - rm.n~_ie ~~I~_~I:1~ - .. , , 
UJ)( -reaIi.raqę ZlY!aii Iin311SOW<11'!Ych l. udzIaIem ~<jw, o któfyct> - •• " QJltJ .. _.__ . __ ~'..oo 

mowa "" arU"lsl 1 pkt 2 i 3 
0.00 0.00 6: 8()5,OO 8805.00 

tym z tyM\! dO~qll śf(Jd~ów na tIl wydalł\OW !la 
0,00 

r 
,e;;~ zadoo Iin~~ r IJdl:~'f'! Środków, o klóryd'l 0,00 0,00 0.00 
f/lOW8 'łI mi.. S ust 1 "I ;; 

pIywy;; tytt!h.i P"ID)(~~cema pta;YII IJiyIkowan,a 
~yslqlo ;nysJug"Jf!CC9'1 m>OOOm ~ym w prl'IWO '.00 0.00 88C~,OO $M5,OO 
w!a:;tll)Ś.Cib m~."_ ,."m' 1 832388,00 0,00 8805,00 1 841193,00 
w tym z tytUłu dOtaq\ I $mdkI:.\W 113 nm~n$OwUl1::~alk6W pa 

11l138&,00 0.00 0.00 1 732 38&.00 realtr/łl:ję zadaii unal'lsow&l\yctl ;c: IJdzlalan'o śrorlkó",,\ O' IdÓl)l!;l'l 
II}O'N'\w ad 5 ust. 1 OkI 2 I :3 

Ogółem, 21758761,02 ..... •.",.001 
21767 ...··'1

J w tym z tytulu do{M;Jł I 6rodł<ÓW NI ~lłI'Iie wydatków 
na IlI'lIIlbacPt udań finansowanych z I,(bial_ "rodków, (> 17.nl38.OO '." O." :.ij",OOr~.___ ~ ~mQWllwart.Sust.1pk1213 - i- T!~ 

SJawomlr 
- - ~~,- --~ --- -~---~. 
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i,fz,~Rady 

Sława 

Uzas~dnienie 

Dochody majątkowe 

Dz. 700 _ 	 zwiększenie o kwotę 8.80S,PO zl za przekształcenie prawa użytko 
wieczystego w prawo własndści. 

• 

• 
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Uzasadnienie 


Dz. 400 
Rozdz. 40002·· 	 zwiększenie o kwotę ~1.350,OO zl na bieżące utrzymanie stacji 

uzdatniania wody w Bemczy i Grzybowie (wynagrodzenia osobowe 
wraz z pochodnymi - 4.350~OO zł oraz na opłacenie energii 
elektrycznej, podatku ,Vat, usług, delegacji i zakup materiałów 

w łącznej kwocie 17.00@,00 zl), 

• 
Dz,700 
Rozdz. 70005 ~ zwiększenie o kwotę 1.qOO,oo zł ~ kontrola przewodów kominowych 

w budynkach stanowiących własność gminy, 

Dz. 750 	 . 
Rozdz. 75023·· 	 zmmeJszenie o kwoti; 15.200,00 zł (środki przemeslono do 

wydatków majątkowy~h ~ dot. zakupu zestawu do transmisji 
i archiwizacji obrazu i dźwięku z sesji), 
zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na opłacenie obsługi 

infonn.tycznej, obsługi prawnej i obsługi BHP, 

Dz. 801 
Rozdz. 80 lJ3 ~ zwiększenie o kwotę 5; 100,00 zł na zwrot kosztów przejazdu dzieci 

niepełnosprawnych do ~zkół, 

• 
Dz. 852 
Rozd:z. 85214 ~ zmmeJszenie o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) na 

zasiłkach celowych, 
Rozd:z. 85219~ zwiększenie o kwotę. 10.000,00 zł na zakup materiałów i usług 

w GOrS Słubice, 

Dz. 900 
Rozdz. 90001 ~-	 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na opłacenie podatku VAT. 

Wydatki mają/kawę 

Dz. 600 
Rozdz. 60016 ~ 	 zmniejszenie o kwotę 28.645,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa 

drogi gminnej nr 291115 (GIS) relacji Łaziska droga powiatowa 
nr 1459W Słubice -Grabowiec ..~ Słubice", 

Dz. 750 
Rozdz. 75023 - zwiększenie o kwotę 15.200,00 zł na zadanie pn. "Zakup zestaw 

transmisji i archb.\rizacji obrazu i dźwięku z sesjiH
, 

Przewod 

mailto:17.00@,00


• • 
Zalqr.zmk Nr J 
do Uchwały Nr IlU12018 
Rady Gminy Sl!ibicł~ 
z dnia 11 grudnia 201& r. 

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 

6001. 
inwestycyjne jedl'lOStek huctbetowych 

d«.lg( G2S112SW Łaziska· Budy wgminie Słubice 

gminną nr 

ujęCia wód 

o; 

15 

-- ------------ ----- ------
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90095 

• • 

Razem 3544 076,00 - 13 44,'),00 3530631,00 

~ącyRady 

1,'rlnll Jnn!/szewski('!,.,,,,,,,'i 

----_._-----------------_._------------------
. -_ .. -- --- --- - -_. 


