
 

 

UCHWAŁA NR 73/XII/19 

RADY GMINY ŚWIERKLANY 

z dnia 17 lipca 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 31/V/18 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany 

na rok 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, 212, 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). W związku z: 

- koniecznością dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2019, na wniosek Wójta Gminy 

Świerklany 

Rada Gminy Świerklany 

u c h w a l a: 

§ 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 22.278,14 zł 

Dział 
Rozdział 

Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 

801 Oświata i wychowanie - 22.278,14 
80104 Przedszkola - 22.278,14 

 1) wydatki bieżące (środki P2), w tym: 
a) wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

- 
 

- 

22.278,14 
 

22.278,14 

 Ogółem - 22.278,14 

§ 2. 1. Dokonać zmian w planie przychodów zgodnie z wykazem poniżej: 

Przychody Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych - 22.278,14 

2. Dokonać zmiany § 3 uchwały nr 31/V/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 

budżetu Gminy Świerklany na rok 2019, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 7.079.208,14 zł i zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej 

z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.950.000,00 zł, 

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.413.208,14 zł, 
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3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 716.000,00 zł. 

2. Przychody budżetu wynoszą 7.521.938,02 zł, w tym: 

1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca 

z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.950.000,00 zł, 

2) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.855.938,02 zł, 

3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 716.000,00 zł 

3. Rozchody budżetu wynoszą 442.729,88 zł, w tym: 

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 442.729,88 zł.”. 

§ 3. Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą: 57.013.922,83 Wydatki budżetu Gminy po zmianach 

wynoszą:  64.093.130,97  Deficyt budżetowy Gminy po zmianach wynosi: 7.079.208,14 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Anna Kula-Piecha 
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