Uchwała nr XLIII/332/2018
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 5 lipca 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i ust. 2 pkt
1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Rada Miejska w
Trzcielu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu, w tym:
1) dochody bieżące zmniejsza się o 24.000,00 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o 24.000,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 440.000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące zmniejsza się o 24.000,00 zł,
2) wydatki bieżące zwiększa się o 3.000,00 zł,
3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 363.000,00 zł,
4) wydatki majątkowe zwiększa się o 824.000,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Planowany deficyt budżetu na 2018 rok po zmianach określa się w wysokości 5.097.485,00 zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.
217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
§ 4. W Uchwale nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4. ust.1 Otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.849.877,00 zł
z następujących tytułów:
1) przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.450.000,00 zł,
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
350.000,00 zł,
3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 190.889,00 zł,
4) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 783.431,00 zł,
5) przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 75.557,00 zł.”

2. § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym oraz emitowanych papierów wartościowych:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
1.000.000,00 zł,
2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.897.485,00 zł, w tym na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej do kwoty 190.889,00 zł,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty
1.093.404,00 zł.”
3. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3
do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2018 r.”
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. § 7 ust.1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7.1. Określa się kwotę 3.000.000,00 zł do wysokości, której Burmistrz może samodzielnie
zaciągać zobowiązania.”
6. W § 13 pkt 1. Otrzymuje brzmienie:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł,”
§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości
29.459.190,84 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 26.032.702,84 zł,
2) dochody majątkowe - 3.426.488,00 zł.
§ 6. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
34.556.675,84 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 25.304.082,84 zł,
2) wydatki majątkowe - 9.252.593,00 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Dochody
1. W rozdziale 01008 zmniejszenie dochodów bieżących, a zwiększenie dochodów majątkowych w
łącznej kwocie 24.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Lubuskiego z środków
przeznaczonych na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2018 rok na renowację
zbiornika wodnego służącego małej retencji w miejscowości Stary Dwór.
Wydatki
1. W rozdziale 01008 zmniejszenie w łącznej kwocie 24.000,00 zł wydatków bieżących na zakup usług
remontowych na zadaniu: „Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji - działka nr 128/1
w Starym Dworze”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na tym zadaniu.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 363.000,00 zł, w tym:
 w rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 63.000,00 zł na zadaniu
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasieńcu” - do wysokości przewidywanego wykonania,
 w rozdziale 60014 zmniejszenie wydatków majątkowych na dotację celową na pomoc finansową dla
Powiatu Międzyrzeckiego w kwocie 90.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa obwodnicy
miasta Trzciel w ciągu drogi powiatowej nr 1339F łączącej węzeł Trzciel na budowanej
autostradzie A-2 z drogą krajową nr 92” - do wysokości przewidywanego wykonania,
 w rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł na zadaniu
inwestycyjnym „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie” - do
wysokości przewidywanego wykonania,
 w rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 40.000,00 zł na zadaniu
inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świdwowiec” - do wysokości
przewidywanego wykonania,
 w rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 130.000,00 zł na zadaniu
inwestycyjnym „Zakup samochodu pożarniczego” - zadanie niezostanie zrealizowane w 2018r.
3. Zwiększenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 800.000,00 zł, w tym:
 w rozdziale 60016 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 798.000,00 zł na zadaniu
inwestycyjnym „Przebudowa dróg - ul. Jagiełły, ul. Kościuszki, Osiedle Jana III Sobieskiego w
Trzcielu” - do wysokości przewidywanego wykonania,
 w rozdziale 92109 zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 2.000,00 zł na zadaniu
inwestycyjnym „Nasze miejsce spotkań - przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brójce” do wysokości przewidywanego wykonania.
4. W rozdziale 75702 zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków bieżących na
planowanego do zaciągnięcia kredytu.

odsetki od

Przychody
1. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o
350.000,00 zł.
2. Zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o
90.000,00 zł.

