
Projekt

z dnia  21 października 2019 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019r.

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, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 869 oraz z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2019 r. o kwotę 13 020 zł
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 13 020 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” o kwotę 3 000 zł
wydatki bieżące
- § 4210 o kwotę 3 000 zł
Rozdział 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 10 020 zł
wydatki bieżące
- § 4300 o kwotę 10 020 zł

§ 2.
Zwiększa się wydatki budżetowe na 2019 r. o kwotę 13 020 zł
Dział 900„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 13 020 zł
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 13 020 zł
wydatki bieżące
- § 4210 o kwotę 13 020 zł

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 28 327 894,84 zł
- dochody bieżące  27 882 016,62 zł
- dochody majątkowe                                                                       445 878,22 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 30 369 898,84 zł
- wydatki bieżące 26 349 148,84 zł
- wydatki majątkowe 4 020 750,00 zł

3. Plan przychodów ogółem wynosi 2 854 000,00 zł
- pożyczki i kredyty 0,00 zł
- wolne środki 2 854 000,00 zł

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 811 996,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów 611 996,00 zł
- udzielone pożyczki 200 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
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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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Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dokonane zostały na podstawie złożonych wniosków przez następujące sołectwa:

-sołectwo Wierchlesie dokonuje się zmiany wydatków pomiędzy rozdziałami na łączną kwotę 1 020,00 zł
(oszczędności z imprezy integracyjnej przesuwa się środki na poprawę wizerunku wsi wraz z infrastrukturą
rekreacyjno-kulturową)

-sołectwo Centawa przesuwa się środki z wyposażenia świetlicy wiejskiej i zadania pn. „Publikacja
książki o Centawie” na zakup kosiarki samojezdnej i na zakup kwiatów, paliwa w łącznej kwocie 12 000 zł.
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