
 

 

UCHWAŁA NR XI/69/2019 

RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 r. 

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit.i) , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ), art. 212, 258, 264 ust.3 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.869) 

§ 1. Uchwałę budżetową nr III/19/2018 z dnia 21.12.2018 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmienianą : 

- Zarządzeniem nr 4/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 stycznia 2019 r. 

-Uchwałą nr IV/25/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 stycznia 2019 r. 

-Uchwałą nr V/30/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 lutego 2019 r. 

-Zarządzeniem nr 15/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 marca 2019 r. 

-Uchwałą nr VI/36/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 marca 2019 r. 

-Uchwałą nr VII/41/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

-Zarządzeniem nr 34/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 21 maja 2019 r. 

-Zarządzeniem nr 35/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 maja 2019 r. 

-Uchwałą nr VIII/44/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 05 czerwca 2019 r. 

-Zarządzeniem nr 38/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 czerwca 2019 r. 

-Uchwałą nr IX/52/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 czerwca 2019 r. 

-Uchwałą nr X/58/2019 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lipca 2019 r. 

-Zarządzeniem nr 46/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 lipca 2019 r. 

-Zarządzeniem nr 51/2019 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmienia się w ten 

sposób, że : 

1. §1 

ust.1 i ust.2 pkt 1 i pkt 3) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie : 

" §1 

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 16 612 373,06 zł, z tego: 

1) dochody bieżące – 14 668 616,06 zł, 

2) dochody majątkowe – 1 943 757,00 zł, 
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zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności : 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami w wysokości 5 219 316,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a, 

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 326 922,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 1. " 

2. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

3. Załącznik nr 1a do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1a do niniejszej 

uchwały. 

4. § 2 ust.1 i ust.2 pkt1 i pkt 3) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie : 

" § 2 

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 19 212 473,06 zł, 

z tego: 

1) wydatki bieżące – 14 409 019,05 zł, 

w tym: 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 230 323,62 zł, 

w tym na : 

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 893 257,82 zł 

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 337 065,80 zł 

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 379 504,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 704 811,43 zł 

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł 

2) wydatki majątkowe – 4 803 454,01 zł, 

w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 760 454,01 zł 

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 43 000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2   

2.Wydatki , o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności : 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 

ustawami w wysokości 5 219 316,05 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2a 

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych w wysokości 648 207,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 " 

5. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

6. Załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2a do niniejszej 

uchwały. 

7. §13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

" §13 
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Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 " 

8. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Mariusz Kamyszek 
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