
UCHWAŁA NR VII/29/19
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018. 
poz. 994 ze zm./ - Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian budżetu gminy:

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Zwiększa się plan wydatków 
w dziale 853 z przeznaczeniem na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

§ 2. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 27.424.373 zł

2) wydatki w wysokości  29.498.373 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.074.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

1) z kredytu w wysokości 1.717.000 zł

2) z pożyczki w wysokości 337.000 zł

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 20.000 zł.

§ 3. Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV/21/18 Rady Gminy Gilowice  z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2019 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 
rok 2019”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Pyclik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 lutego 2019 r.

Poz. 1641



w złotych

Dział Zmniejszenie Zwiększenie

1 4 5

853 0,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 5 000,00

razem: 0,00 5 000,00

0,00 0,00

razem: 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 5 000,00

0,00 0,00

          Plan dochodów budżetu zwiększono z tytułu wpływów realizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Gilowicach. 

Ogółem: 27 419 373,00 27 424 373,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacj ę 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i 3 

1 797 147,00 1 797 147,00

majątkowe 1 907 852,00 1 907 852,00
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 1 773 381,00 1 773 381,00

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 23 766,00 23 766,00

majątkowe

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 5 000,00

bieżące 25 511 521,00 25 516 521,00

bieżące

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 206 188,00 211 188,00

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 0,00 0,00

Wyszczególnienie Plan przed zmianą
Plan po zmianach 

(3+4+5)

2 3 6

            Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/29/19 Rady Gminy Gilow ice z dnia 25 lutego 2019r. Zmiany planu dochodów b udżetu 
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                        Załącznik nr 3 do uchwały  

 Nr VII / 29 / 19  Rady Gminy Gilowice  
                      z dnia 25 lutego 2019r.    

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2019 
Lp. Treść Klasyfikacja Kwota zł 

Przed zmianą  Zmiana  Po zmianie  
1 2 3 4 5 6 
 
I 

 
Dochody budżetu  

 
 

 
27.419.373 

 
+ 5.000 

 
27.424.373 

 
II 

 
Przychody  

  
2.214.000 

 
0 

 
2.214.000 

1 Zaciągnięte zobowiązania z tytułu:   2.194.000 0 2.194.000 
a) Kredyt długoterminowy  9520 1.857.000 0 1.857.000 
b) Pożyczka długoterminowa  9520 337.000  337.000 
c) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych 
 

9500 
 

20.000 
 

0  
 

20.000 
 OGÓŁEM ( I + II )  29.633.373   X  29.638.373 
 
I 

 
Wydatki bud żetu  

 
 

 
29.493.373 

 
+ 5.000 

 
29.498.373 

 
II 

 
Rozchody  

  
140.000 

 
0 

 
140.000 

1 Spłata zaciągniętych zobowiązań  140.000 0 140.000 
a) Spłata kredytów i pożyczki  9920 140.000 0 140.000 
 OGÓŁEM ( I + II )   29.633.373 X 29.638.373 
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