UCHWAŁA ………………
Projekt
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia ……………. 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr III/21/18 na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019
r. poz.506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.)
Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2019 Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6
grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę
3) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę

16 770,00 zł
25 000,00 zł
30 000,00 zł
-38 230,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej
pn. Dochody na 2019 rok.
Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę

63 517 917,93 zł
16 770,00 zł

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę
3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę

117 212,00 zł
46 018,00 zł
-146 460,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej
pn. Wydatki na 2019 rok.
Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi

65 917 917,93 zł

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2019 rok
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej
pn. Zadania inwestycyjne w 2019 roku.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zwiększa się dochody bieżące o kwoty:
25.000 zł wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (dział 600, rozdz.60016).
Zwiększa się dochody majątkowe o kwoty:
30.000 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane ze Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki na budowę przejazdu i przejścia wraz z przepustem na szlaku rzeki
Jeziorki (dział 926, rozdz.92601).
Zmniejsza się dochody majątkowe o kwoty:
38.230 zł dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na
Przebudowę ul.Dębowej w Pawłowicach (dział 010, rozdz.01042).
Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:
2.212 zł z przeznaczeniem na zakup energii dot. dostarczania wody (dział 400, rozdz.40002),
115.000 zł z przeznaczeniem na wydatki dot. dróg gminnych, w tym: 55.000 zł na zakup materiałów i
wyposażenia oraz 60.000 zł na zakup usług pozostałych (wykorzystanie darowizny) (dział 600,
rozdz.60016).
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:
12.118 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup urządzeń wodociągowych (poz.4 ZI) (dział
400, rozdz.40002).
30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostawa i montaż wiat przystankowych (poz.9 ZI)
(dział 600, rozdz.60095),
3.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Monitoring PSZOK (poz.20 ZI) (dział 900,
rozdz.90002).
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwoty:
146.460 zł zł z przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul.Dębowej w Pawłowicach (dział 010, rozdz.01042).

