
 

 

UCHWAŁA NR XX/131/19 

RADY GMINY LĄDEK 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214,222, 236-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) - Rada Gminy Lądek u c h w a l a co następuje : 

§ 1. 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 845.662,00 zł, tj. do kwoty 

28.166.152,18 zł z tego : 

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 845.662,00 zł, tj. do kwoty 27.173.012,44 zł zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do uchwały . 

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

1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

ustawami o kwotę 652.336,00 zł, tj.  do kwoty 9.085.735,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 

§ 2. 1. §5 uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie „określa się łączną kwotę planowanych 

przychodów budżetu w wysokości 2.570.939,61 zł”  zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały 

2. §6 uchwały budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie „określa się limit zobowiązań z tytułu 

zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.995.351,23 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku 

przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł”. 

§ 3. 1.  Zwiększa się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 1.341.543,27 zł tj. do kwoty 

30.187.879,79 zł z tego : 

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.344.053,19 zł, tj. do kwoty 26.512.050,22 zł 

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.509,92 zł, tj. do kwoty 3.675.829,57 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do uchwały 

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

1) zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

ustawami o kwotę 652.336,00 zł do kwoty 9.085.735,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały. 

§ 4. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 

„deficyt budżetu w kwocie 2.021.727,61 zł zostanie sfinansowany kredytami bankowymi oraz wolnymi 

środkami”. 

§ 5. 1. §10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, 

z tego: 
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1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały (w 

podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań)”. 

§ 6. 1. §11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia 

wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie 

z załącznikiem Nr 8”. 

§ 7. Wydatki majątkowe, zgodne z załącznikiem Nr 9. 

§ 8. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1  do niniejszej 

uchwały. 

2. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

3. Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik Nr 3a do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 

5. Załącznik Nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 

6. Załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 

7. Załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 

8. Załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego 

Przewodniczący Rady 

(-) Waldemar Błaszczak 
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