
UCHWAŁA NR IV/22/19
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2019
(Dot. Uchwały nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2018 r. poz. 994) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. 
poz. 2077)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziechowy-
Wieprz na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku podjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 54.860.821,98 zł,

z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 50.441.184,77 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 376.886,77 zł.

2) Dochody majątkowe 4.419.637,21 zł,

W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.369.737,21 zł,

§ 3. W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

1. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie 56.507.005,98 zł.

Z tego:

1.1. Wydatki bieżące w kwocie 48.457.454,46 zł., w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.943.556,89 zł

W tym na:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.764.823,00 zł,
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b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.178.733,89 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.530.912,00 zł,

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.795.515,00 zł,

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części 
związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 511.886,77 zł,

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające 
do spłaty w roku budżetowym w kwocie 455.583,80 zł,

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 220.000,00 zł,

2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 8.049.551,52 zł,

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.049.551,52 zł,

W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 5.152.117,52 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany w § 9 Uchwały budżetowej nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r., który 
otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków 
pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 
1.989.000,00 zł.”.

§ 5. Wprowadza się zmiany w § 13 Uchwały budżetowej nr III/18/18 z dnia 21 grudnia 2018 r., który 
otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 
4.058.846,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.”.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

Jacek Świniański
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Dział

900

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

529 000,00

529 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Treść Kwota

529 000,00

Data podjęcia 2019-01-11

Rodzaj Plan dochodów

Nazwa jednostki RADZIECHOWY-WIEPRZ

Nr dokumentu ZWG Uchwała

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/22/19

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 11 stycznia 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/19

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 11 stycznia 2019 r.

Plan wydatków

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość

900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 529 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 529 000,00

B1PZB
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 529 000,00

Razem: 529 000,00
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