
UCHWALA NR XXX/180/18 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 29 marca 2018 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 

N a podstawie art.18. ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2017 roku poz.1875,2232; z 2018 roku poz.130) oraz art.211 , 212, 214 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077; z 2018 roku 
poz.62) Rada Gminy Regnów uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Regnów na 2018 rok o kwotę 38.084,00 zł 
wg tabeli Nr 1, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.084,00 zł. 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Regnów na 2018 rok o kwotę 38.084,00 zł 
wg tabeli Nr 2, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.084,00 zł. 

§ 3. Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/170/18 z dnia 25 stycznia 
2018 roku przychody i rozchody budżetu, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 3. 

§ 4. Zmniejsza się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 
gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 200,00 zł zgodnie z tabelą Nr 4. 

§ 5. Dochody po zmianach wynoszą 7.838.693,00 zł. 

§ 6. Wydatki po zmianach wynoszą 8.020.693,00 zł. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Ka~~t~k 



Dział § 

855 

2010 

756 

0490 

758 

0940 
2920 

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXX/180/18 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 29 marca 2018 r. 

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok 

Źródła dochodów Zwiększenia 

DOCHODY Z BUDŻETU PANSTWA NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH 
ZADAŃ ZLECONYCH 
Rodzina 

Dochody bieżące w tym: 

-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 gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

Dochody własne 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 
Dochody bieżące w tym: 

-dochody własne 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnvch ustaw 
Różne rozliczenia 

Dochody bieżące, w tym: 

-dochody własne 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 
Subwencje ogólne z budżetu państwa 
OGOLEM: 

67 

67 
67 
67 

67 

38.017 

580 

580 

580 
580 

37.437 
37.437 
37. 437 

7.372 
30.065 
38.084 



Dział Rozdział 
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85503 

400 

40002 
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Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXX/180/18 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 29 marca 2018 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok 

Źródła dochodów Zwiększenia 

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAN Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ 
ZLECONYCH 
Rodzina 

Karta Dużej Rodziny 
Wydatki bieżące w tym: 
-wydatki jednostek budżetowvch, w tym: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

Wydatki własne 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 
i wodę 
Dostarczanie wodv 
Wydatki bieżące w tvm: 
-wydatkijednostek budżetowych, w tym: 
wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych 
Administracja publiczna 

Pozostała działalność 

Wydatki bieżące w tym: 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
wydatki zwiazane z realizacją zadań statutowych 
Oświata i wychowanie 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
i innych formach wychowania przedszkolnef!o 
Wydatki bieżące w tym: 
-wydatkijednostek budżetowych, w tym: 
wynagrodzenia i pochodne 
wydatki zwiazane z realizacia zadań statutowych 
OGÓŁEM: 

67 

67 

67 
67 
67 
67 

38.017 
4.310 

4.310 
4.310 
4.310 
4.310 
3.642 

3.642 
3.642 
3.642 
3.642 

30.065 

30.065 

30.065 
30.065 
16.809 
13.256 
38.084 
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Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXX/180/18 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 29 marca 2018 r. 

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok-po zmianach 

Treść Klasyfikacja Kwota Zmiany Kwota 
§ 2018 r 2018 r 

/plan /plan po 
dotychczaso zmianach/ 

wy/ 

l J • 

Przychody ogółem: 393.400,00 0,00 393.400,00 

Kredyty § 952 363.400,00 -1.700,00 361.700,00 

Pożyczki § 952 o o o 
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych § 903 o o o 
z udziałem środków pochodzących z budżetu 
UE 
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 o o o 
Papiery wartościowe (obligacje) § 931 o o o 
Wolne środki § 950 30.000,00 + 1.700,00 31.700,00 

Inne źródła (wolne środki) § 955 o o 

Rozchody ogółem: 211.400,00 o 211.400,00 

Spłaty kredytów § 992 203.400,00 o 203.400,00 

Spłaty pożyczek § 992 8.000,00 o 8.000,00 

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie § 963 o o o 
zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzacych z budżetu UE 
Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 o o o 

• iw. DY 

~~~ •vk 



Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXX/180/18 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 29 marca 2018 r. 

Zmniejszenie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego które podlegają zwrotowi na 2018 rok 

Dz. § TRESC Zwiększenia Zmniejszenia 
Dochody bieżące Dochody bieżące 

855 RODZINA o 200 

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych o 200 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
RAZEM o 200 


