UCHWAŁA Nr XLII/46/2018
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 oraz
art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000), uchwala się, co następuje:
§1.1 Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na 2018 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Zbąszynek na 2018 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§2. Budżet po zmianach wynosi:
1. Planowane dochody w łącznej kwocie, 50.418.105,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości, 44.025.447,26 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości, 6.392.657,74 zł.
2. Planowane wydatki w łącznej kwocie, 51.762.270,56 zł w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości, 38.471.026,36 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości, 13.291.244,20 zł.
3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.344.165,56 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
§3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/121/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia
28 grudnia 2017 roku, pt.: „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku
Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/121/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia
28 grudnia 2017 roku, pt.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”, otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na urzędowych
tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Jan Mazur

Uzasadnienie
Wprowadzone zmiany w budżecie są zrównoważone. W efekcie wprowadzonych zmian
strona dochodowa i wydatkowa budżetu wzrasta o kwotę 259.213,19 zł.
Wprowadza się środki z WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu.
Po stronie wydatkowej wprowadza się zmiany w zakresie realizacji wydatków bieżących i majątkowych. Po przetargu, zwiększeniu ulega zadanie pn. „ Remont nawierzchni drogi
powiatowej nr 1210F w zakresie utwardzenia w m. Dąbrówka Wlkp.”. Wprowadza się środki
na przygotowanie dokumentacji projektowej na cztery zadania: „Przebudowa budynku CUM w
Zbąszynku”, „Modernizacja kotłowni w Zbąszynku (budynek Gimnazjum), „ Budowa sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, dotyczy Budowy ul. Zachodniej w Zbąszynku –etap II”,
oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Koszarowej w Zbąszynku”.
Zwiększa się również plan Ośrodka Sportu i Rekreacji, patrząc na przyjęty do realizacji plan
zadań i wygenerowane dochody w roku bieżącym.
Zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych związane są
z dostosowaniem poszczególnych wielkości po dokonanej analizie w toku realizacji budżetu
Gminy Zbąszynek.

