
 

 

UCHWAŁA Nr XIX/114/2016 

RADY GMINY ROGÓŹNO 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2016 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XII/68/2015 Rady Gminy Rogóźno z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Rogóźno na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.1. Ustala się dochody budżetu w kwocie - 16.602.549,91 zł, z tego: 

1) dochody bieżące - 15.974.111,88 zł; 

2) dochody majątkowe - 628.438,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”; 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„2.1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 18.946.044,42 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące - 15.563.124,42 zł; 

2) wydatki majątkowe - 3.382.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”; 

3) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2016 roku w wysokości 

696.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11”; 

4) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.343.494,51 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

1) zaciąganych kredytów 1.192.754,51 zł, 

2) zaciąganych pożyczek 703.140,00 zł, w tym: 

a) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 369.540,00 zł, 

3) nadwyżki z lat ubiegłych 447.600,00 zł”; 

5) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach: 

1) przychody 2.662.807,51 zł; 

2) rozchody 319.313,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”; 

6) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„10.1. Ustala się dochody w kwocie 15.480,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska. 

2. Ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 

68.915,00 zł”; 
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7) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„11.1. Ustala się dochody w kwocie 382.330,00 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 444.008,00 zł”; 

8) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„12.1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości 2.451.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b”; 

9) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł; 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.526.354,51 zł; 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 zł; 

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w kwocie 369.540,00 zł”; 

 10) § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„16. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł, 

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.526.354,51 zł, 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 0,00 zł, 

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej do wysokości 369.540,00 zł”. 

 

§ 2.1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Zmienia się treść załącznika nr 1a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej 

uchwały. 

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

4. Zmienia się treść załącznika nr 2a do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej 

uchwały. 

5. Zmienia się treść załącznika nr 2b do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej 

uchwały. 

6. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

7. Zmienia się treść załącznika nr 4 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

8. Zmienia się treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłożona 

będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno. 

  

 Przewodnicząca 

Rady Gminy 

Janina Hoffmann 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 4688



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/114/2016 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

 

Dochody budżetu gminy w 2016 r. - ogółem 
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Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIX/114/2016 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

 
Dochody budżetu gminy w 2016 r. – związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/114/2016 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

 

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. - ogółem 
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/114/2016 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

 
Dochody budżetu gminy w 2016 r. – związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 
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Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XIX/114/2016 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/114/2016 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/114/2016 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 

 

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/114/2016 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 6 grudnia 2016 r. 
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