
                                                UCHWAŁA NR XIII/113/19 

  RADY GMINY KODRĄB 

  z dnia 26 września 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, poz. 1309) 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 388.507,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 

1 do niniejszej uchwały. 

 

          § 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 527.483,00 zł i zmniejsza się wydatki 

budżetowe o kwotę 138.976,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

          §  3.  Budżet gminy po zmianie wynosi :     

 

     dochody                          20.114.100,78 zł 

                                      w tym:   

                                      dochody bieżące            18.909.070,68 zł 

                                      dochody majątkowe        1.205.030,10 zł 

 

                                      wydatki                          23.479.904,77 zł 

                                      w tym: 

                                      wydatki bieżące             17.838.360,77 zł 

                                      wydatki majątkowe         5.641.544,00 zł 

         

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

w drodze ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

         § 5. Plan dochodów i wydatków  po zmianach na realizację zadań z zakresu utrzymania 

czystości i porządku w gminie na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

         § 6. Plan dotacji na 2019 rok 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. 

 

          § 7. 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 55.000,00 zł 

 

       § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                          

 

 
 


