
 

 

 UCHWAŁA NR XIII.90.2019 

 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 18 grudnia 2019 r. 

 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2019 rok 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 

art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622 i poz. 1649), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje: 

§ 1.1. W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu dochodów. 

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.786,08 zł: 

1) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.786,08 zł: 

a) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 4.786,08 zł: 

- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 4.786,08 zł. 

§ 2.1. W budżecie gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków. 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 7.200,00 zł: 

1) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.200,00 zł: 

a) rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7.200,00 zł: 

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 

4.000,00 zł, 

- wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.200,00 zł. 

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 11.986,08 zł: 

1) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 7.200,00 zł: 

b) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7.200,00 zł: 

- wydatki - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.200,00 zł; 

2) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.786,08 zł: 

a) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 4.786,08 zł: 

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.786,08 zł. 
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§ 3. Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2019 rok wynosi: 

Dochody: 35.937.697,05 zł 

Przychody: 2.958.517,82 zł 

Razem: 38.896.214,87 zł 

  

Wydatki: 36.869.814,87 zł 

Rozchody: 2.026.400,00 zł 

Razem: 38.896.214,87 zł 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Krzysztof Warzecha 
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