Projekt Uchwały
Uchwała Nr III/…./2018
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, art. 258
ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.
2077 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Śmigla uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XLI/303/17 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018 (ze zmianami) wprowadza się następujące
zmiany:
I.

Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok w łącznej kwocie 81.892.142,70 zł,
z tego:
 dochody bieżące w kwocie

77.379.109,63 zł

 dochody majątkowe w kwocie

4.513.033,07 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
II. Paragraf 1 ust 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w
wysokości 2.270.767,16 zł.
III. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.

Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok w łącznej kwocie 84.022.041,24 zł,
z tego:
 wydatki bieżące w kwocie
 wydatki majątkowe w kwocie

74.695.437,53 zł
9.326.603,71 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
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2.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

IV. Paragraf 2 ust 2 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:
Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 291.097,70 zł.
V. Załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018
„Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie
Śmigiel w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
VI. Załącznik Nr 7 uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018
„Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały.
VII.Paragraf 13 otrzymuje brzmienie:
Tworzy się rezerwy:
1) Ogólną w wysokości 493.285,48 zł
2) Celowe w wysokości 239.000,00 zł
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości
229.000,00 zł
b) na zadania inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł
VIII.

Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 296.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów określa Załącznik
Nr 8 do uchwały.

IX.

Zmienia się Załącznik Nr 8 uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2018 „Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt przygotował:
Piotr Szmytkowski
Skarbnik Śmigla
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