
 

 

UCHWAŁA NR XIX/113/2019 

RADY MIEJSKIEJ W OKONKU 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale budżetowej na 2019 rok nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 

2018 roku zmienionej zarządzeniem nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku, uchwałą nr 

V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku, uchwałą nr VI/42/2019 Rady Miejskiej 

w Okonku z dnia 26 lutego 2019 roku, zarządzeniem nr 33/2019 Burmistrza Okonka z dnia 4 kwietnia 

2019 roku, uchwałą nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem nr 

43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku 

z dnia 10 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 roku, uchwałą nr 

IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 58/2019 Burmistrza Okonka 

z dnia 14 czerwca 2019 roku, zarządzeniem nr 62/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 czerwca 2019 roku, 

uchwałą nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 roku, zarządzeniem nr 71/2019 

Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2019 roku, zarządzeniem nr 75/2019 Burmistrza Okonka z dnia 19 lipca 

2019 roku, uchwałą nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 roku, uchwałą nr 

XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2019 roku, zarządzeniem nr 92/2019 Burmistrza 

Okonka z dnia 29 sierpnia 2019 roku, uchwałą nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 

2019 roku, zarządzeniem nr 102/2019 Burmistrza Okonka z dnia 30 września 2019 roku, zarządzeniem nr 

105/2019 Burmistrza Okonka z dnia 16 października 2019 roku, uchwałą nr XVII/94/2019 Rady Miejskiej 

w Okonku z dnia 29 października 2019 roku, uchwałą nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 

26 listopada 2019 roku, zarządzeniem nr 125/2019 Burmistrza Okonka z dnia 5 grudnia 2019 roku, 

zarządzeniem nr 127/2019 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2019 roku oraz zarządzeniem nr 130/2019 

Burmistrza Okonka z dnia 13 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom 

w wysokości 41 576 289,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 

a) dochody majątkowe w wysokości 1 684 156,00 zł; 

b) dochody bieżące w wysokości 39 892 133,94 zł; 

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 

2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziomu 

w wysokości 42 842 289,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 

1) wydatki bieżące 38 249 559,94 zł: 
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a) wydatki jednostek budżetowych 19 618 295,19 zł w tym na: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 778 981,37 zł; 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 076 793,82 zł 

b) dotacje na zadania bieżące 4 793 149,85 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 024 227,43 zł 

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

513 887,47 zł 

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł; 

2) wydatki majątkowe: 4 592 730,00 zł w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 592 730,00 zł; 

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

161 330,00 zł 

4. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku oraz 

zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego. 

5. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 

2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

6. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów 

lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok. 

7. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 

2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Sebastian Korzeniowski 
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