
UCHWAŁA NR XIII/83/2019 
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 16 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze. zm.)

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. W uchwale Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy 
na 2019 rok dokonać zmian w: 

1. Dochodach budżetu Gminy Bojszowy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatkach budżetu Gminy Bojszowy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustalić przychody budżetu w wysokości 739.892,00 zł jako wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na spłatę kredytu z banku PKO BP na 
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4. Ustalić kwotę planowanej nadwyżki w wysokości 500.108,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu 
z banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej.

§ 2. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy Bojszowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kumor

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 września 2019 r.

Poz. 6317



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/83/2019

Rady Gminy Bojszowy

z dnia 16 września 2019 r.

Dochody w zł.:

Kwota
Dział Wyszczególnienie

zwiększenie zmniejszenie
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 111.673,00

Dochody ogółem:
w tym dochody bieżące
z tego: zadania własne
- Wpływy z różnych dochodów
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego

984,00

110.689,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 
Z ICH POBOREM 61.725,00
Dochody ogółem:
w tym dochody bieżące
w tym zadania własne
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

46.475,00

15.250,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.237,00

Dochody ogółem:
w tym dochody bieżące
w tym zadania własne
- Wpływy z różnych opłat 15.237,00
Razem zwiększenia/zmniejszenia dochodów 188.635,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/83/2019

Rady Gminy Bojszowy

z dnia 16 września 2019 r.

Wydatki w zł

KwotaDział Rozdział Wyszczególnienie
zwiększenie zmniejszenie

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 984,00

75023 Urzędy gmin 984,00
Wydatki ogółem:
w tym: wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 984,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 194.614,00

80101 Szkoły podstawowe 194.614,00
Wydatki ogółem:
w tym: wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

129.712,00

64.902,00
855 RODZINA 22.200,00

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 22.200,00
Wydatki ogółem:
w tym: wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

12.700,00

9.500,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA
201.844,00

90019 Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska

201.844,00

Wydatki ogółem:
w tym: wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

201.844,00

Razem zwiększenia/zmniejszenia wydatków 397.442,00 22.200,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/83/2019

Rady Gminy Bojszowy

z dnia 16 września 2019 r.

Plan przychodów budżetu gminy Bojszowy w 2019 rok

Lp. Wyszczególnienie Plan przed 
zmianą

Zwiększenie 
planu

Plan po 
zmianie

1. Wolne środki, o których mowa 
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 553.285,00 186.607,00 739.892,00
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