
UCHWAŁA NR 4.033 2015
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2015 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.  
poz. 594; ze  zmianami) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.885) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 3.028.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok (Dz.Urz. 
Woj. Śląskiego poz.71) dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY OGÓŁEM 730.000 730.000
Dz. TREŚĆ Zwiększ Zmniejsz
756 Dochody od osób fizycznych i prawnych oraz od 

innych nie posiadających osobowości prawnej  oraz 
wydatki związane z ich poborem

730.000

- dochody bieżące 730.000
z tego:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 730.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 730.000
- dochody bieżące 730.000
z tego:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
+ 730.000

PRZYCHODY OGÓŁEM 8.947
950 Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt6 

ustawy o fp
8.947

WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ 8.947
Dz. Rozdz. TREŚĆ Zwiększ Zmniejsz

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 5.871
75404 Komendy Wojewódzkie Policji 3.000

- wydatki bieżące 3.000
w tym: wydatki jednostek budżetowych   + 3.000
z tego: związane z realizacja ich statutowych zadań
+ 3.000

75412 Ochotnicze straże pożarne 2.871
- wydatki bieżące 2.871
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w tym: dotacja na zadania bieżące + 2.871

851 Ochrona zdrowia 3.076
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.076

- wydatki bieżące 3.076
w tym: wydatki jednostek budżetowych  + 76
z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań + 76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 3.000

§ 2. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiący „przychody rozchody związane z finansowaniem 
niedoboru budżetowego” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej stanowiący „dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora 
finansów publicznych na 2015” rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały

3. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : „Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.105.392 zł, 
która zostanie  przeznaczona na:

-  spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej - 1.013.780 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 91.612 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Mateusz Kluba
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4.033 2015

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 3 lutego 2015 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w zł

Paragraf T  R  E  Ś  Ć Przychody Rozchody
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE 
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU 
BUDŻETOWEGO

2.116.483 3.221.875

902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

592.842

950 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu gminy

856.947

952 Przychody z zaciągniętych  kredytów krajowych 666.694
963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej

1.013.780

992 Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych 2.208.095
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 4.033 2015

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 3 lutego 2015 r.

Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2015 w zł

Dz. Rozdz. Dotacja celowa 
na zadania 

bieżące

Dotacja celowa 
inwestycyjna

Dotacja 
podmiotowa

754 75412 2.871 15.000 -
801 80106 - - 61.514
851 85154 75.596 - --
900 90001 - 7.500 --

R A Z E M 78.467 22.500 61.514
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