
Uchwała Nr X/ 71 / 2019 

Rady Gminy Krzemieniewo 

z dnia 05 września 2019 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Krzemieniewo na rok 2019  

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2019    poz. 506 ze zmianami) oraz art.211,212,214,215,217 222, 

235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(tj. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami) oraz   art.114 ust.1 pkt.3 i art.115 ust.3 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U z 2018 poz. 2190)    

 

Rada Gminy Krzemieniewo dokonuje zmian w uchwale Nr III/21/2018 Rady Gminy 

Krzemieniewo z dnia 17 grudnia 2018 jak niżej:   

 

§ 1. 1.Paragraf 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się dochody budżetu gminy w roku 2019 w łącznej kwocie 45.067.069,98 zł                                

jak w załączniku nr 1, w tym:  

- dochody bieżące        34.668.506,29 zł  

- dochody majątkowe 10.398.563,69 zł jak w załączniku nr 2. 

 

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują  

-dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w rat. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 9.969.230,69, jak w załączniku nr 3,  

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 

9.802.432,01 zł, jak w załączniku nr 4”   

 

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian, jak w załączniku nr 1                                                   

do niniejszej uchwały.  

4. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej tj.  planie dotacji na zadania zlecone, dokonuje 

się zmian, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 .1 Paragraf 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:   

„1. Ustala się wydatki budżetu gminy w roku 2019 w łącznej kwocie 40.630.388,20 zł,  

jak w załączniku nr 5 w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie 32.396.094,32 zł                                                                         

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.234.293,88   zł, jak w załączniku nr 6                                                         

 

2. Wydatki bieżące o których mowa w § 2 ust.1 lit.  obejmują: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.891.816,71 zł  

2) dotacje na zadania bieżące   1.294.900   zł  

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych    9.581.126,05 zł  

4) wydatki statutowe jednostek budżetowych   8.089.551,49 zł  

5) wydatki na obsługę długu   500.000 zł  

6) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust.2 i 3 u.o. f.p.  w kwocie 38.700,07 zł  

  

 

 

 



3. Wydatki majątkowe, o których mowa w § 2 ust.1 lit. b obejmują 

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.214.293,88 zł, w tym programy 

i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u.o.f.p.  

w kwocie   4.500.000 zł  

  2) wydatki na wniesieniu udziałów i akcji w kwocie 20.000 zł”.  

   

4. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej tj. w planowanych wydatkach budżetu dokonuje 

się zmian jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków majątkowych gminy 

dokonuje się zmian jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

 §3. 1. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej  

   „Wydatki, o których mowa w par.2 uchwały budżetowej obejmują w szczególności  

1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.802.432,01 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 7  

2) dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1.299.900   zł,  

jak w załączniku nr 8, 

3) wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 

395.133,25 zł, jak w załączniku nr 9 „   

2. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej tj. w planie wydatków na zadania zlecone, 

dokonuje się zmian, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.  

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej tj. plan dotacji udzielanych z budżetu gminy, 

otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.  

4.  Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej tj. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane 

w ramach funduszu sołeckiego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.  

 

§ 4.1 Dokonuje się zmian w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej tj. w planie dochodów   

i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki  

i rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii.  

2. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8  

do niniejszej uchwały. 

   

 § 5.1.Paragraf 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak niżej  

„1.  Określa się łączna kwotę  

-przychodów budżetu gminy w roku 2019 w kwocie 1.863.318,22 zł zgodnie z załącznikiem 

nr 15 do uchwały budżetowej  

- rozchodów budżetu gminy w roku 2019 na spłatę długoterminowej pożyczki zaciągniętej             

w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 6.300.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały 

budżetowej.  

2. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 4.436.681,78 zł, przeznacza się na spłatę pożyczki 

zaciągniętej w latach poprzednich, na rynku krajowym.”  

 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

   

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

                                   

 



 

 

 


