
    U C H W A Ł A   Nr X/ 57 /2019                       
Rady Gminy Jaktorów  z dnia  29 kwietnia  2019 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową   Gminy Jaktorów na rok  2019 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4  i pkt.9 lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym  ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz art. 211,  art. 212, art. 217, art. 236     ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.),  
Rada Gminy  Jaktorów uchwala, co następuje: 

                 
                                                        § 1 

  W Uchwale Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2019  Nr IV/ 15 /2018  Rady  
  Gminy Jaktorów z dnia 18 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 225.200 zł 
      Plan dochodów po zmianie wynosi    97.787.515,88 zł      

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę  225.200 zł, tj. do kwoty 77.347.463,64 zł. 
2) dochody majątkowe wynoszą 20.440.052,24 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do  uchwały, zmieniającej załącznik nr 1 do  Uchwały 
Budżetowej pn.  Dochody na  2019 rok. 

 
  2.  Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 20.000 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu Gminy 

o kwotę  245.200 zł 
       Plan wydatków  po zmianie   wynosi    110.917.104,27 zł 

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 20.000 zł oraz zwiększa się o kwotę 75.200 zł, tj. 
do kwoty 68.294.765,69 zł. 

2) wydatki majątkowe zwiększa się kwotę 170.000 zł, tj. do kwoty 42.622.338,58 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do   

         Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu na 2019 rok. 
 

 3.  Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania majątkowe na 2019 rok 

      zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2a do       
      Uchwały  Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2019 rok. 
 
                                                                             § 2 

4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych  w 2019r, tj. zwiększa się dotacje  o kwotę 28.200 zł 

 Plan dotacji po zmianie wynosi kwotę  3.066.429,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do                  
niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały  Budżetowej na rok 2018.   

      

                                                                            § 3 

  § 4 Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2019 Nr IV / 15 /2018 Rady Gminy Jaktorów 
z dnia 18 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie:  
 
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów  i emisji  papierów wartościowych zaciąganych na: 

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł, 
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł," 

                                                                         

                                                                            § 4 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 

 
       § 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

       Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Byczak 


