
 

 

UCHWAŁA  Nr IV/23/19 

RADY GMINY STRZELECZKI  

z dnia 30 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 994 ze zm.1)) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 ze zm. 2)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 43.400,00 zł, w tym: 

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: 

a) Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi: 

– § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 43.400,00 zł. 

§ 2. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 43.400,00 zł, w tym: 

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo : 

a) Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi: 

– § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 27.100,00 zł (wykonanie instalacji 

hydrauliczno – elektrycznej stabilizacji ciśnienia w rurociągu zasilającym stację wodociągową  

w miejscowości Moszna, poprzez instalację armatury i sterowania procesami napełniania zbiorników 

wody); 

2) Dział 801 – Oświata i wychowania: 

a) Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe: 

– § 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 700,00 zł; 

3) Dział 852 – Pomoc społeczna: 

a) Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia: 

– § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.400,00 zł; 

4) Dział 855 – Rodzina: 

a) Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków: 

– § 2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 13.200,00 zł. 

§ 3.1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 1.170.000,00 zł. 

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 30.417.710,89 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 27.532.093,15 zł; 

2) dochody majątkowe 2.885.617,74 zł. 

  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 oraz poz. 2500. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669,  

poz. 2354 oraz poz. 2500. 
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3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 29.308.934,22 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 26.139.698,22 zł; 

2) wydatki majątkowe 3.169.236,00 zł. 

4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 2.278.776,67 zł. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny 
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