
Uchwała Nr XLI/237/2018 
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 30 kwietnia 2018r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok 

 Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2017r., poz. 1875),  art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 
budżetu na rok 2018, zmienionej zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia  
19 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XXXVIII/219/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 lutego 2018r., 
zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 9 marca 2018 r., uchwałą Nr 
XXXIX/228/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 marca 2018r., wprowadza się następujące 
zmiany:  
 
1. Dokonuje się zmian budżetu gminy  
 
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę                577.697,55 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                  471.948,55 
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     22.387 
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych      22.387 
Rozdz. 01095 Pozostała działalność                  449.561,55 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami                   449.561,55 
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej …        33.000 
Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych  
od osób fizycznych           33.000 
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego         33.000 
Dz. 801 Oświata i wychowanie         67.700   
Rozdz. 80110 Gimnazja          67.700  
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.     67.700 
Dz. 852 Pomoc społeczna            2.929 
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne …           115 
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  
bieżących gmin                115 
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe             225 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami                          225 
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe            2.589 
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  
bieżących gmin             2.589 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza         1.920 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym      1.920 
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  
bieżących gmin             1.920 
 



Dz. 855 Rodzina                200 
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny              200 
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami                          200 
 
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                577.697,55 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                  449.561,55 
Rozdz. 01095 Pozostała działalność                  449.561,55 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników                    5.548 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                        948,14 
§ 4120 Składki na FP                           135,93 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                     1.996,86 
§ 4300 Zakup usług pozostałych                         186,00 
§ 4430 Różne opłaty i składki                             440.746,62 
Dz. 801 Oświata i wychowanie         72.700   
Rozdz. 80110 Gimnazja          72.700  
§ 4300 Zakup usług pozostałych         71.850 
§ 4430 Różne opłaty i składki              850 
Dz. 852 Pomoc społeczna            2.929 
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne …           115 
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne             115 
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe             225 
§ 3110 Świadczenia społeczne               220,58 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                  4,42 
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe             2.589 
§ 3110 Świadczenia społeczne            2.589 
Dz. 855 Rodzina                 200 
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny               200 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników             165,96 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                29,97 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                   4,07 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza          1.920 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym       1.920 
§ 3240 Stypendia dla uczniów            1.920 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             50.387 
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             50.387 
§ 4300 Zakup usług pozostałych          50.387 
 
3) dokonuje się przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków: 
            Zmniejsza się             Zwiększa się 
Dz. 750 Administracja publiczna     10.000    10.000 
Rozdz. 75023 Urzędy gmin      10.000    10.000 
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe         10.000 
§ 4300 Zakup usług pozostałych     10.000 

Ogółem przesunięcia    10.000    10.000 
 
2. Budżet gminy po w/w zmianach wynosi: 
1) dochody ogółem      22.359.938,03 zł 
  w tym: - dochody bieżące    21.432.667,99 zł 
  - dochody majątkowe         927.270,04 zł 

- dochody na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego  9.624 zł 
 



2) wydatki ogółem      23.667.371,03 zł 
  w tym: - wydatki bieżące    19.815.175,27 zł 
  - wydatki majątkowe      3.852.195,76 zł 

 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
      zleconych ustawami w wysokości  6.457.931,55zł, zgodnie z załącznikiem   

Nr 2 do niniejszej uchwały, 
  - wydatki na  realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu  
  terytorialnego  9.624 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 1. Niedobór budżetu w kwocie 1.307.433 zł  zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 

zaciąganych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami. 
             2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.796.302 zł, 
             3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 488.869 zł. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
        Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

           Uzasadnienie 
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 577.697,55 zł w związku z: 

- otrzymanym dofinansowaniem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia  
w kwocie 67.700 zł na realizacje przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 
2018”, 
- otrzymanym zwrotem podatku VAT związanego z budową kanalizacji sanitarnej w kwocie 
22.387 zł, 
- otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa łącznie w kwocie 454.610,55 zł, 
w tym na zadania zlecone 449.986,55 zł, 
- dodatkowymi wpływami z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 33.000 zł, z uwagi 
na zmianę wysokości ulg ustawowych w tym podatku. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 577.697,55 zł, z przeznaczeniem na: 
- realizację przedsięwzięcia „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018” – 72.700 zł, 
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 449.561,55 zł, 
- składki zdrowotne opłacane za podopiecznych pomocy społecznej  - 115 zł, 
- wypłatę dodatków energetycznych – 225 zł, 
- zasiłki stałe z pomocy społecznej - 2.589 zł, 
- zasiłki socjalne dla uczniów – 1.920 zł, 
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny – 200 zł, 
- wymianę utwardzenia nawierzchni przy Sali wiejskiej w Grębowie – 50.387 zł. 

3. Przesunięć w budżecie gminy dokonuje się w celu urealnienia planu. 
 
 
       Wójt Gminy  
       Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/237/2018 

Rady Gminy Rozdrażew 

      z dnia 30 kwietnia 2018 roku  

 

 

Wydatki na  realizację zadań w drodze porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego 
 
 
Powiat Krotoszyński – utrzymanie czystości na drogach powiatowych  
wraz z pielęgnacją zieleni w obrębie miejscowości Rozdrażew 
 
Dział 600 Transport i łączność    9.624 zł 
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe  9.624 zł 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników  5.000 zł 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne     855 zł 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy       122,50 zł 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3.646,50 zł  
 
 

        Przewodniczący Rady Gminy  

        Artur Jakubek  

 
 
 
Rozdrażew dnia, 30 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

 

 


