
 

 

UCHWAŁA NR V/35/2019 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pogorzela na 2019 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ), art. art. 212, 214, 215, 222, 235,236 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

( Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 139.106,00 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22.144.434,04 zł w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 21.877.658,04 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości 266.776,00 zł. 

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę  1.170.281,00 zł zgodnie z załącznikiem 

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 23.325.609,04  zł w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 21.510.456,04 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.815.153,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 

3. Planowane wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności środki na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których  mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2  i 3 w wysokości 492.814,04 zł. 

§ 3. 1. Planowane dotacje z budżetu  Gminy Pogorzela po dokonanych zmianach budżetu stanowią kwotę 

2.240.710,00 zł, z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwota  1.958.710,00 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwota 282.000,00 zł. 

2. Wykaz planowanych dotacji z budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  Zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku, zgodnie z zawartą umową 

z tytułu udzielonego poręczenia na 0,00 zł. 

§ 5. Planowane po zmianach rezerwy stanowią kwotę 83.763,00 zł  w tym: 

1. ogólna w wysokości 29.100,00 zł, 

2. celowa w wysokości  54.663,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 

§ 6. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.181.175,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z  nadwyżki z lat 

ubiegłych oraz zaciągniętym kredytem. 
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2. Przychody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 5. 

§ 7.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 66.000,00 zł 

przeznacza się na realizację zadań określonych: 

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 61.810,39 zł, 

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł. 

§ 8. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem 

przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie 

z załącznikiem Nr 6. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

(-) Daria Wyzuj 
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