
 

U C H W A Ł A   NR XLV/454/2018 

RADY  GMINY  MASŁÓW 

z dnia 25 stycznia 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) 

– Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwiększa się plan dochodów Gminy o kwotę                599.595,00zł. 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Zwiększa się plan wydatków Gminy o kwotę                753.125,00zł. 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3  

Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.313.288,00zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi: 

1)  z kredytów w kwocie                 –                             2.900.000,00zł. 

2)  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

w kwocie                –                             1.413.288,00zł. 

2. Przychody budżetu w wysokości 5.263.120,39zł, rozchody w wysokości 

949.832,39zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.” 

 

§ 4 

Paragraf 6 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.549,00zł na realizację zadań 

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”  

 

§ 5 

Paragraf 7 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie 15.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. 

U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 52.834,00zł na realizację zadań 

określonych w tej ustawie.”  



 

§ 6 

1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Masłów XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 

2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Limity wydatków 

na wieloletnie przedsięwzięcia, planowane do poniesienia w 2018 roku”, otrzymuje 

brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 

2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Zadania 

inwestycyjne roczne w 2018r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 

niniejszej uchwały.  

3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Masłów XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 

2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Przychody i 

rozchody budżetu w 2018r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do 

niniejszej uchwały.  

4. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 

2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Dotacje 

podmiotowe w 2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej 

uchwały.  

5. Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIV/439/2017 z dnia 28 grudnia 

2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2018 rok pn. „Dotacje celowe w 

2018 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.  

 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 9 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów    

         /-/ Sylwester Wojtyna 

 


