Uchwała nr X.63.19
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 11 grudnia2019 roku.

w sprawie zmian budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d” oraz lit. " i ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr IV.21.18 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok.
Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia
nr 1 do uchwały.
1.

załącznik

Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosi 36.112.307,03 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości
32.884.680,13 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.227.626,90 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok.
Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia
nr 2 do uchwały.

załącznik

Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 37.291.610,09 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości
32.443.629,93 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.847.980,16 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 4.847.980,16 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań
zleconych
odrębnymi
ustawami
w
2019
roku,
zgodnie
z załącznikiem nr 4 i 4 a do uchwały.

§2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 36.112.307,03 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 37.291.610,09 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.179.303,06 zł, zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.179.303,06 zł.

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Głębocki

Objaśnienia dokonanych zmian w uchwale nr X.63.19 z dnia 11.12.2019 r.
Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.
I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 523.358,00 zł, dochody bieżące z tytułu
zwiększenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci decyzja nr 512/2019 na kwotę 463.801,00 zł i decyzja nr 523/2019 na
kwotę 59.557,00 zł).
Zmiany wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.
I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 527.332,51 zł, w tym:
 w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między
paragrafami o kwotę 3.974,51 zł, zmiana ta dotyczy następujących zadań
inwestycyjnych:
 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacyjną
w budynku komunalnym w Długim” - zmniejszenie 11.000,00 zł,
 Zakup działki na mienie gminy” - zwiększenie o 11.000,00 zł,
 o kwotę 7.025,49 zł
na zadanie pn. „Zakup pieca c.o.
do budynku komunalnego w miejscowości Borzymy” dokonuje się przesunięcia
między paragrafami;
 w dziale – 855 – „Rodzina” – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 523.358,00 zł,
zwiększenie dotacji.
II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.974,51 zł, w tym:
 w dziale – 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – dokonuje się przesunięcia między
paragrafami o kwotę 3.974,51 zł, zmiana ta dotyczy następujących zadań
inwestycyjnych:
 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instalacją kanalizacyjną
w budynku komunalnym w Długim” - zmniejszenie 11.000,00 zł,
 Zakup działki na mienie gminy” - zwiększenie o 11.000,00 zł,
 o kwotę 7.025,49 zł
na zadanie pn. „Zakup pieca c.o.
do budynku komunalnego w miejscowości Borzymy” dokonuje się przesunięcia
między paragrafami;

