
UCHWALA NR XXV/153/17 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz. U .z 2016 roku poz.446, 1579, 1948 oraz z 201 7 roku poz. 730 i 935) oraz art.211, 212, 214 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz.1870, 1948, 1984,2260 oraz z 2017 roku 
poz.60,191 ,659,933,935 ,1089,1475 i 1529) Rada Gminy Regnów uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Regnów na 2017 rok o kwotę 9.255,00 zł wg tabeli Nr 1, w 
tym zwiększa się dochody bieżące o kwot,ę 9.255,00 zł. 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Regnów na 2017 rok o kwotę 9.255,00 zł wg tabeli Nr 2, 
w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.255,00 zł. 

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu dochodów wg tabeli Nr 3. 

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków wg tabeli Nr 4. 

§ 5. Dochody po zmianach wynoszą 7.611.313,00 zł. 

§ 6. Wydatki po zmianach wynoszą 7.576.802,00 zł. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Rady Gminy Regnów 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

DOCHODY Z BUDŻETU PANSTWA NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH 
ZADAŃ ZLECONYCH 
Oświata i wychowanie 
Dochodv bieżace w tvm: 
-z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst 
ustawami 
Dotacje celowe-otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom 
powiatowo-Q111innvm) ustawami 
Rodzina 
Dochodv bieżace w tvm: 
-z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst 
ustawami 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

DOCHODY WŁASNE 
Administracja publiczna 
Dochody bieżqce w tym: 
-dochody własne 
Wpływy z różnych dochodów 
OGÓŁEM: 
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Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXV/153/ 17 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

Nazwa Zwiększenia 

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAN Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 
Oświata i wychowanie 
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 
Wydatki bieżące w tym: 
-wydatki jednostek budżetowych, w tvm: 
wydatki zwiazane z realizacia zadań statutowych 
Rodzina 
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezf)ieczenia SJ)ołeczne)!o 
Wydatki bieżące w tym: 
-wydatki jednostek budżetowych, w tvm: 
wydatki zwiazane z realizacia zadań statutowych 
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 

WYDATKI WŁASNE 
Administracja publiczna 
Urzędy )!min 

Wydatki bieżące, w tym 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
wynagrodzenia i pochodne 
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Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXV /153/17 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

Przeniesienia w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok 

Zródła dochodów Zwiększenia Zmniejszenia 
Rolnictwo i łowiectwo 4.850 o 
Dochodv bieżace, w tvm: 4.850 o 
- dochody własne 4.850 o 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 4.850 o 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

Górnictwo i kopalnictwo o 670 
Dochodv bieżace, w tvm: o 670 
- dochody własne o 670 
WPłvWY z opłaty eksploatacyinej o 670 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 668 o 
elektryczna, gaz i wode 
Dochodv bieżace, w tvm: 668 o 
- dochody własne 668 -o 
Wpływy z różnych dochodów 668 o 
Administracia publiczna 2 o 
Dochodv bieżqce, w tym: 2 o 
- dochody własne 2 o 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2 o 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rzadowei oraz innych zadań zleconych ustawami 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweJ!O o 4.850 
Dochody bieżące w tym: o 4.850 
- dochody własne o 4.850 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy o 4.850 
finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących 

OGOLEM: 5.520 5.520 
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Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXV/153/ 17 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

Przeniesienia w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok 

Zródła dochodów Zwiększenia 

Rolnictwo i łowiectwo 4.850 
Pozostała działalność 4.850 
Wydatki bieżące w tym: 4.850 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4.850 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.850 
Gospodarka mieszkaniowa 2.000 
Gospodarka wuntami i nieruchomościami 2.000 
Wydatki bieżące w tym: 2.000 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2.000 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.000 
Administracja oub/iczna o 
Urzędy >;min o 
Wydatki bieżące w tym: o 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: o 
wynagrodzenia i pochodne o 
Pomoc sooleczna 5.600 
Ośrodki vomocy społecznej 3.670 
Wydatki bieżące w tym: 3.670 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3.670 
wynagrodzenia i pochodne 2.670 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.000 
Usłuf!i opiekuńcze i svecia/istyczne usłuf!i opiekuńcze 1.930 
Wydatki bieżące w tym: 1.930 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.930 
wynagrodzenia i pochodne 1.930 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweKO o 
Pozostała działalność o 
Wydatki bieżące w tym: o 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: o 
wydatki zwiazane z realizacia zadań statutowych o 
OGOLEM: 12.450 
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