
 

                                                 UCHWAŁA NR X/102/19 

  RADY GMINY KODRĄB 

  z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2019 rok 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia    

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz art. 211, art. 212, 

art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 

i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019 

r., poz. 869)  uchwala się, co następuje:  

        

          § 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 148.004,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 

1 do niniejszej uchwały. 

 

          § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 287.525,00 zł i zmniejsza się wydatki 

budżetowe o kwotę 1.742.786,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

          § 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.455.000,00 zł zgodnie                         

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

          §  4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 4                 

do niniejszej uchwały. 

          § 5. Plan dotacji na 2019 r. po zmianach: dla jednostek sektora finansów publicznych  

w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe oraz dla jednostek z poza sektora 

finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

          § 6.  Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie           

w drodze ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

          § 7.  Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie           

w drodze ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

          §  8.  Budżet gminy po zmianie wynosi :     

 

     dochody                          19.370.620,78 zł 

                                      w tym:   

                                      dochody bieżące            18.824.481,68 zł 

                                      dochody majątkowe           546.139,10 zł 

 

                                      wydatki                          22.736.424,77 zł 

                                      w tym: 

                                      wydatki bieżące             17.623.424,77 zł 

                                      wydatki majątkowe         5.113.000,00 zł 

         

 

 



          § 9. Planowany deficyt, po wyłączeniu dochodów w kwocie 500.000,00 zł 

przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu realizacji zadania pn. "Rozbudowa 

i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek 

Kultury z zapleczem dla OSP”, po zmianach wynosi  3.865.803,99 zł. 

 

         § 10. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą: 

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.292.743,00 zł, 

2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł, 

2) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.073.060,99 zł. 

 

        § 11. Ustala się  limity na : 

1) zobowiązania  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych        

na  finansowanie  planowanego deficytu  budżetu gminy w kwocie 2.292.743,00 zł; 

2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 

zł; 

3) zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej  zaciągniętych   kredytów i pożyczek            

w kwocie 603.128,00 zł; 

4) występujący  w  ciągu  roku  przejściowy deficyt budżetu gminy do kwoty 200.000,00 zł; 

5) koszty obsługi długu publicznego do kwoty 40.000,00 zł 

 

       § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                          

 

 
 


