Uchwała Nr 0007.VI.42.2019
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 25 lutego 2019 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2019 rok

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 z późn. zm.) Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje:
§ 1 . W uchwale Rady Gminy Suchy Dąb Nr 0007.IV.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Dąb na 2019 rok dokonuje się następujących
zmian:
1. Określone w § 1 dochody budżetu gminy zmniejsza się do kwoty 24.124.281,01 zł,
w tym dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 20.645.281,01 zł a dochody majątkowe
pozostają bez zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 wydatki budżetu gminy zmniejsza się do kwoty 25.117.392,11 zł,
w tym wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 19.160.667,90 zł, a wydatki majątkowe
pozostają bez zmian - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się następującej zmiany. Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Suchy
Dąb Nr 0007.IV.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Suchy Dąb na 2019 rok (zmienionej Uchwałą Rady Gminy Suchy Dąb Nr 0007.V.34.2019 z
dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2019 rok)
otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
/-/ Małgorzata Cyra
Małgorzata

Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2019 rok, w tym:
1. Zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł na realizację projektu Cała Naprzód I w ramach
działania Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
2. Zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł z w związku z większymi niż planowano wydatkami
za wywóz odpadów komunalnych – 200.000,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 207.312,00 zł subwencję ogólną w części oświatowej zgodnie
z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019
r. o ostatecznych kwotach subwencji i wysokości wpływów z udziałów z podatku
dochodowego od osób fizycznych w budżecie na rok 2019,
4. Zwiększa się o kwotę 500,00 zł tytułem darowizny na organizację Zabawy
Karnawałowej w Krzywym Kole.
Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji założonych zadań w roku
bieżącym i zostały pozytywnie zaakceptowane przez Komisję Budżetowo – Gospodarczą.

WÓJT GMINY
/-/ Henryka Króly
/-/ Henryka Król

