
PROJEKT 

UCHWAŁA NR   

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU 

z dnia  25 kwietnia 2018r.  

 

w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2018 rok 

 

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

(Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i 212  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co 

następuje: 

       

 § 1. W uchwale nr LII/397/17 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 18 grudnia 2017r.  

        w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2018 rok wprowadza się następujące 

         zmiany:  

 

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:    

 

 „§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 69.863.243,06 zł, z 

tego: 

  - dochody bieżące  w kwocie    45.862.851,99 zł 

  - dochody majątkowe w kwocie  24.000.391,07 zł 

  

    - zgodnie z załącznikiem nr 1 

       

 2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują: 

1) dochody własne   22.338.968,00 zł 

2) subwencje            10.252.465,00 zł 

3) dotacje                 37.271.810,06 zł, 

o w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich 22.366.668,06 zł.” 

 

  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:    

 

 „§ 2.1.Ustala się wydatki  budżetu gminy na 2018 rok w wysokości  79.501.863,48 zł,    

           

     - zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

      2.Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują: 

          1) wydatki bieżące w wysokości  40.240.769,65 zł, w tym na:   

              a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                   15.529.706,47 zł 

   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             13.480.256,00 zł 

              c) dotacje                                                                                                1.630.109,00 zł 

                  w tym: 

- podmiotowe dla instytucji kultury                                          761.000,00 zł 

- dla stowarzyszeń                                                                     342.580,00 zł 

- dla spółki wodnej 20.000,00 zł 

- przekazane gminie na zadania bieżące 50.000,00 zł 



- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          401.529,00 zł 

- dla jednostek spoza sekt. fin. publicznych na dof. prac  

   remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych            

15.000,00 zł 

- dla pozostałych jednostek spoza sektora fin. publicznych 40.000,00 zł 

               d) wydatki na obsługę długu                                                                      675.000,00 zł 

          2) wydatki majątkowe w wysokości  39.261.093,83 zł.  

 

      3. Wydatki  na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustala się w wysokości 

39.261.093,83 zł,  

 

    - zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

          - zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały; 

 

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:    

 

 „§ 3. Ustala się przychody w kwocie 12.304.665,47 zł i rozchody w kwocie 

 2.666.045,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetu w kwocie 9.638.620,42  

            zł zostanie sfinansowany przychodami z tyt. wolnych środków oraz z  tytułu emisji  

           obligacji.” 

 

          - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 

 

4. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:    

 

 „§ 11. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków   

       o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  

       o finansach   publicznych  

             - zgodnie z załącznikiem nr 11.” 

 

          - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

 

5. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:    

 

 „§ 12.1 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  

 w kwocie 3.760.780,00 zł , z tego na: 

       1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu –     

                 3.000.000,00  zł, 

       2) prefinansowanie zadań z udziałem środków unijnych – 760.780,00 zł. 

         2. Ustala się limit emisji papierów wartościowych w kwocie 4.700.000,00 zł, z tego na: 

      1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 4.700.000,00 zł. 

 

6. § 14 uchwały otrzymuje brzmienie:    

 

 „§ 14. 1.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 

          2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz   

              określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw 

 

  - zgodnie z załącznikiem nr 12.” 

 

          - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 

 



 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń. 

§ 3. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na BIP. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

       do uchwały  nr     

       Rady Miejskiej w Czempiniu 

       z dnia 25 kwietnia 2018r. 

 

 

 

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Czempiń na 2018 rok w następujący sposób: 

 

 

DOCHODY: 
Lp. Rozdział Paragraf Kwota [zł] Opis 

1. 60016 6257 -155.021,00 Na podstawie aneksu z dnia 06.02.2018r. do umowy z dnia 

23.08.2016 o udzieleniu pomocy zmniejszenie planu dochodów z 

tytułu pomocy z EFRROW na dofinansowanie zadania „Przebudowa 

drogi gminnej  w Betkowie nr 576024P”. 

2. 71035 2020 +2.000,00 Na podstawie pisma z dnia 06.04.2018r. ,znak FB-I.3111.112.2018.4 

zwiększenie planu dotacji na utrzymanie cmentarzy i remont grobów 

wojennych. 

3. 75023 0970 +14.400,00 Zwiększenie planu dochodów, które stanowią zwrot wydatków 

tegorocznych – zwrot kosztów zastępstwa procesowego po wygranej 

sprawie sądowej. 

4. 90004 0870 +12.000,00 Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna. 

5. 92695 0960 +3.756,00 Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn (kwota 

3.500 zł na koszty związane z organizacją DUATHLON oraz kwota 

256 zł na koszty związane z wyposażeniem placu zabaw na osiedlu nr 

3 w Czempiniu w sprzęt zabawowy). 

6. 92695 6300 +37.600,00 Zgodnie z umową z dnia 11.04.2018 zawartą pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim a Gminą Czempiń, zwiększenie 

dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „AS z szatnią 

na Medal”. 

 

WYDATKI: 

 
Lp. Rozdział Paragraf Kwota [zł] Opis 

1. 60014 4430 +2.803,00 Zwiększenie planu wydatków na opłaty za umieszczenie urządzeń 

kanalizacji Jarogniewice w drodze powiatowej. 

2. 60016 6050 -15.000,00 Rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Projekt usunięcia kolizji 

linii niskiego napięcia w związku z przebudową ulicy Łąkowej”. 

3. 60016 6058 -155.021,00 Zmniejszenie planu wydatków w części finansowanej środkami 

zewnętrznymi dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej  w Betkowie 

nr 576024P”. 

4. 71035 4300 +2.000,00 Zwiększenie planu wydatków na odnowienie pomnika powstańca 

Stanisława Kuczmerowicza. 

5. 75023 4170 

4300 

+15.700,00 

-1.300,00 

Przesunięcie środków na wynagrodzenia bezosobowe planowane 

wcześniej jako zakup usług pozostałych (15.700 zł) oraz zwiększenie 

w par. 4300 planu wydatków o kwotę 14.400 zł, którą wcześniej 

przesunięto na koszty zastępstwa procesowego. 

. 75412 4210 +2.997,00 Zwiększenie planu wydatków na zakupy dla gminnych jednostek OSP 

w związku z wcześniejszym przesunięciem na inne potrzeby związane 

z ochotniczymi strażami pożarnymi. 

6. 90002 4300 +7.000,00 Zwiększenie planu wydatków na dzierżawę gruntu pod składowisko 

odpadów komunalnych. 

7. 90004 4300 +12.000,00 Zwiększenie planu wydatków na usługi związane z nasadzeniem 

zieleni na terenie Gminy. 

8. 92695 4300 +41.100,00 Zwiększenie planu wydatków na usługi w zakresie kultury fizycznej: 

kwota 3.500,00 w związku z otrzymaną darowizną, kwota 37.600 zł 

jako zwrot wcześniej przesuniętych środków na zabezpieczenie 

zadania „AS z szatnią na Medal”. 



9. 92695 6050 456,00 Zwiększenie planu wydatków na zestaw sprawnościowy na plac 

zabaw osiedla nr 3 w Czempiniu (kwota 200 zł z otrzymanych w 2018 

roku darowizn, kwota 200,00 zł z otrzymanych w 2017 roku 

darowizn, których osiedle nie wykorzystało). 

10. 92695 6050 +2.000,00 Zwiększenie planu wydatków na zakup siłowni zewnętrznej dla wsi 

Donatowo jako nagroda za DUATHLON 2017. 

 

11. 92195 

92195 

4210 

6050 

+500,00 

-500,00 

Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowo 

Drugie. 

 

Zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczki na prefinansowanie zadania 

„Przebudowa drogi gminnej  w Betkowie nr 576024P” w związku ze zmniejszeniem 

dofinansowania unijnego. Automatycznie zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty tej pożyczki. 

 

Aktualizuje się załącznik wydatków majątkowych na 2018 rok, załącznik planowanych 

przychodów i rozchodów, limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych  oraz zestawienie środków sołeckich na 2018 rok. 


