
 

 

UCHWAŁA NR VI/42/2019 

RADY GMINY SZYDŁOWO 

z dnia 19 marca 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2019 rok 

Na podstawie rt.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018r. poz. 944 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Szydłowo 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2019 przyjętym uchwałą Nr III/15/2018 Rady Gminy Szydłowo 

z dnia 28 grudnia 2018r. zmienionym uchwałą Nr IV/19/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 stycznia 2019r. 

oraz uchwałą nr V/32/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2019r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 274.500,00 zł do kwoty 45.746.034,00 zł, z tego: 

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 22.985,00 zł do kwoty 39.742.168,00 zł, 

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 297.485,00 zł do kwoty 6.003.866,00 zł, 

b) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

2) w §2 

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 274.500,00 zł do kwoty 51.504.074,00  zł, z tego: 

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.485,00 zł do kwoty 37.519.288,00 zł, 

- wydatki majątkowe większa się o kwotę 278.985,00 zł do kwoty 13.984.786,00 zł, 

b) Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały; 

c) W ust. 2 dokonuje się zmian w dochodach z tytułu dotacji celowych oraz na realizacje zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej 

uchwały; 

d) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2019r., 

finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

3) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przedstawiający planowane przychody oraz rozchody  

budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 

4) w §5 wprowadza się zmiany w wykazie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  

Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 
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5) w §8 wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 

6) w §9 zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.668.324 zł, w tym 

na: 

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.758.040 zł; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 

910.284 zł 

7) §10 pkt 4) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa 

w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 

6.668.324 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Elżbieta Kliber 
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