
UCHWAŁA NR VI-36-2019
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 
poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. p.n. 
„PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2019 ROK” poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu 
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Dokonać zmiany w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. p.n. 
„PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK” poprzez zwiększenie planu 
przychodów budżetu zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej Uchwały .

§ 3. Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV-18-2018 z  dnia 17  grudnia 2018  r. p.n. 
„ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU” otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały .

§ 4. W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Nr IV-18-2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., § 7 ust. 1 i 4 otrzymuje 
brzmienie:

„§ 7. ust. 1 W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych w kwocie 81 353,05 zł oraz w planie wydatków budżetu określa się wydatki 
bieżące:

1) na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
Gminnego Programu, o  którym mowa w  art. 10  ust. 2  ustawy z  dnia 29  lipca 2005  r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 83 101,93 zł,

2) na realizację zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu, o którym mowa 
w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 5 000,00 zł. 
ust. 4 W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w kwocie 1 252 779,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w kwocie 1 302 700,58 zł”.

§ 5. W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2019 rok zamyka się:

1) po stronie dochodów w kwocie 33 902 886,44 zł, w tym:
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a) dochody bieżące w kwocie 24 637 849,16 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie 9 265 037,28 zł;

2) po stronie wydatków w kwocie 38 499 803,44 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 24 634 938,65 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 13 864 864,79 zł;

3) po stronie przychodów w kwocie 4 596 917,00 zł;

– natomiast źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4 596 917,00 zł są przychody budżetu gminy 
na 2019 r. w wysokości 4 596 917,00 zł, pochodzące z:

- pożyczek w wysokości 1 588 731,06 zł;

- kredytu w wysokości 920 000,00 zł;

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w wysokości 2 088 185,94 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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  tabela nr 2 

do Uchwały Nr VI-36-2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU 

NA 2019 ROK

1)    zwiekszyć plan wydatków budżetu  na rok 2019  w kwocie  25,670.46

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z 

realizacją zadań 

jednostki samorzadu  

terytorialnego

851 OCHRONA ZDROWIA 5748.88 5748.88 5748.88

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5748.88 5748.88 5748.88

900 GOSPODARKA 

KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA

19,921.58 19,921.58 19,921.58 19,921.58

90002 Gospodarka odpadami 

komunalnymi

19,921.58 19,921.58 19,921.58 19,921.58

RAZEM 25,670.46 25,670.46 19,921.58 19,921.58 5,748.88

2)    zmniejszyć plan wydatków budżetu  na rok 2019  w kwocie  5,000.00

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z 

realizacją zadań 

jednostki samorzadu  

terytorialnego

757 OBSŁUGA DŁUGU 

PUBLICZNEGO

5,000.00 5,000.00 5,000.00

75702 Obsługa papierów 

wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego

5,000.00 5,000.00 5,000.00

RAZEM 5,000.00 5,000.00 5,000.00

wypłaty z tytułu 

poręczeń i 

gwarancji 

udzielonych przez 

jednostkę 

samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do 

spłaty w danym 

roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

wydatki jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych

wydatki majątkowe

w szczególności:

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 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace 

w szczególności:

wydatki majątkowewydatki jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych

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 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

wypłaty z tytułu 

poręczeń i 

gwarancji 

udzielonych przez 

jednostkę 

samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do 

spłaty w danym 

roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego
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tabela nr 3

do Uchwały Nr VI-36-2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

1)      zwiększyć planowane  przychody budżetu gminy na rok 2019  w kwocie  20,670.46

Lp. Paragraf Nazwa Plan 

1 2 3 4

1. Przychody budżetu 20,670.46

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 20,670.46

- w tym na pokrycie deficytu 20,670.46

ZMIANY W PLANOWANYCH PRZYCHODACH I ROZCHODACH 

BUDŻETU GMINY NA  2019 ROK
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załącznik 

do Uchwały Budżetowej  Nr VI-36-2019  z dnia 28 stycznia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU 

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w tym:

dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3,835.66 3,835.66

01030 Izby rolnicze 3,835.66 3,835.66

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 33,440.98 33,440.98

60004 Lokalny transport zbiorowy 33,440.98 33,440.98

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA

5,000.00 5,000.00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 5,000.00 5,000.00

851 OCHRONA ZDROWIA 19,748.88 19,748.88

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 19,748.88 19,748.88

855 RODZINA 16,500.00 16,500.00

85501 Świadczenie wychowawcze 9,500.00 9,500.00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7,000.00 7,000.00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 478,605.00 478,605.00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  264,275.00 264,275.00

92116 Biblioteki 214,330.00 214,330.00

RAZEM 557,130.52 0.00 498,940.66 58,189.86

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej
plan wydatków 

ogółem

Dział           

Rozdz. 
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II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w tym:

dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA
20,000.00 20,000.00

75412 Ochotnicze straże pożarne 20,000.00 20,000.00

851 OCHRONA ZDROWIA 149,800.00 149,800.00

85149 Programy polityki zdrowotnej 10,000.00 10,000.00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 49,800.00 49,800.00

85195 Pozostała działalność 90,000.00 90,000.00

855 RODZINA 5,000.00 5,000.00

85504 Wspieranie rodziny 5,000.00 5,000.00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15,800.00 15,800.00

92195 Pozostała działalność 15,800.00 15,800.00

926 KULTURA FIZYCZNA 125,600.00 125,600.00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 125,600.00 125,600.00

RAZEM 316,200.00 0.00 0.00 316,200.00

Dział           

Rozdz. 
nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej

plan wydatków 

ogółem
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