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UCHWAŁA NR 124/XXI/2020
RADY GMINY RĘDZINY
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 119/XIX/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 506.) oraz art. 211. art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221,
art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 243 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr 119/XIX/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie budżetu Gminy
Rędziny na 2020:
a) zmienia się § 7 poprzez wykreślenie pkt. 5;
b) dotychczasowy pkt 6 w § 7 staje się pkt 5.
§ 2. Po zmianach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały, § 7 Uchwały nr 119/XIX/2019 Rady Gminy
Rędziny z dnia 17 grudnia 2019 w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2020 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 7. Upoważnia się Wójta do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy innych niż określone w art. 257 ustawy
o finansach publicznych z wyłączeniem zmian wydatków między działami.
2. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile
zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany
te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
3. Przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do kwoty 1.000.000,00 zł.
5. Lokowania w trakcie roku czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również
w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega Publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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