UCHWAŁA NR IX/67/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/25/18 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy
Pszczółki na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:
1) określone w § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy na 2019 r. zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1. Po
dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 43.341.383,65 zł, w tym:
- dochody bieżące 41.219.434,65 zł,
- dochody majątkowe 2.121.949,00 zł;
2) określone w § 1 ust. 2 wydatki budżetu gminy na 2019 rok zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2. Po
dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 47.571.512,65 zł, w tym:
- wydatki bieżące 39.127.923,65 zł,
- wydatki majątkowe 8.443.589,00 zł;
3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 5.130.129 zł oraz rozchody 900.000 zł,
4) ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.230.129 zł. Deficyt będzie pokryty z wolnych środków w kwocie
2.777.780 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.452.349 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 czerwca 2019 r.
Zmiana planu dochodów Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział

Rozdział

§

Plan przed
zmianą

Nazwa

Zmiana

Plan po zmianach

bieżące
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7 871,61

-249,76

7 621,85

Pozostała działalność

7 871,61

-249,76

7 621,85

2057

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

7 266,36

-223,46

7 042,90

2059

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

605,25

-26,30

578,95

41 219 684,41

-249,76

41 219 434,65

7 871,61

-249,76

7 621,85

2 121 949,00

0,00

2 121 949,00

1 715 123,00

0,00

1 715 123,00

43 341 633,41

-249,76

43 341 383,65

1 722 994,61

-249,76

1 722 744,85

853
85395

bieżące
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

r
a

majątkowe
majątkowe
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
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Załącznik nr 2 do Uchwały NrIX/67/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 czerwca 2019 r.
Zmiana planu wydatków Gminy Pszczółki na 2019 rok

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

750

Przed zmianą

75095
3030
754
75404

853

5 406 223,00

Pozostała działalność

80 700,00

-2 000,00

78 700,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

54 500,00

-2 000,00

52 500,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

132 070,00

2 000,00

134 070,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

2 000,00

7 871,61

-249,76

7 621,85

7 871,61

-249,76

7 621,85

396,62

-26,30

370,32

1 462,13

-223,46

1 238,67

47 571 762,41

-249,76

47 571 512,65

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Pozostała działalność

85395

Po zmianie

-2 000,00

Komendy wojewódzkie Policji
2300

Zmiana

5 408 223,00

Administracja publiczna

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4217

Zakup materiałów i wyposażenia
Razem:

z tego: Wydatki bieżące
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
5) obsługa długu
Wydatki majątkowe
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE
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39 127 923,65
26 618 538,80
14 416 289,46
12 202 249,34
2 169 573,00
10 167 300,00
8 511,85
164 000,00
8 443 589,00
8 443 589,00
3 802 623,00
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UZASADNIENIE
Projekt zmiany budżetu obejmuje zmniejszenie planu dochodów oraz zmniejszenie planu wydatków
w dziale 853 o kwotę 249,76 zł oraz przesunięcie wydatków pomiędzy działami 750 i 754 na kwotę 2.000
zł
Powyższe zmniejszenie wynika z rozliczenia dotacji wykorzystanej na realizację projektu pn. "Cała
Naprzód I", w ramach umowy nr RWB-W/5599/WRS/1095/U-W.BIEŻ./2017 z dnia 27 października 2017
r., finansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. RPO dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020
(w ramach działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy).
W zakresie wydatków przesunięcie kwoty 2.000 zł dotyczy wyróżnienia funkcjonariuszy policji
służącej społeczeństwu Gminy Pszczółki.
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