UCHWAŁA NR VII/54/19
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 – z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2019 r.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
wydatki bieżące
- § 4210

o kwotę
o kwotę
o kwotę

750 zł
750 zł
750 zł

o kwotę

750 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę

750 zł
750 zł
750 zł

o kwotę
o kwotę

450 zł
300 zł

§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2019 r.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
wydatki bieżące
- § 4170
- § 4210
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
1.

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Plan wydatków budżetu ogółem wynosi
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Plan przychodów ogółem wynosi
- pożyczki i kredyty
- wolne środki
Plan rozchodów ogółem wynosi
- spłaty pożyczek i kredytów
- udzielone pożyczki

2.

3.

4.

27 311 093,72 zł
25 926 958,72 zł
1 384 135,00 zł
30 874 097,72 zł
24 195 347,72 zł
6 678 750,00 zł
4 500 000,00 zł
4 500 000,00 zł
0,00 zł
936 996,00 zł
736 996,00 zł
200 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366,
poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r., poz. 303, poz. 326 i poz. 534
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Jaskóła
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