Projekt
z dnia 11 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 11.097.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz.506; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.z 2019 r. poz. 596: ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:
§ 1. W uchwale Nr 3.018.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok (Dz.Urz. Woj.
Śląskiego poz. 289, 940, 3165, 4373, 5485, 5619, 5620, 6484, 6485) dokonuje się następujących zmian:
DOCHODY

W ZŁ

608.999,25

Dz.

TREŚĆ

Zwiększ.

600

Transport i łączność
- dochody bieżące
w tym: środki otrzymane z państwowego funduszu
celowego na realizację zadań bieżących jst.(fundusz
budowy dróg samorządowych)
- dochody majątkowe
w tym: środki otrzymane z państwowego funduszu
celowego na realizację zadań inwestycyjnych jst.
(fundusz budowy dróg samorządowych)

608.999,25
242.814,75
242.814,75

W ZŁ
TREŚĆ
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki bieżące
w tym: wydatki jednostek budżetowych
z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań+
242.814,75
wydatki majątkowe
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne + 366.184,50

608.999,25
Zwiększ.
608.999,25
608.999,25
242.814,75
242.814,75

WYDATKI
Dz.
600

OGÓŁEM

OGÓŁEM
Rozdz.
600016

Zmniejsz.

366.184,50
366.184,50

Zmniejsz.

366.184,50

§ 2. W uchwale Nr 10.090.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy Krzepice w 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W części „WYDATKI OGÓŁEM W ZŁ” w Dz. 720 rozdz.72095 w wydatkach bieżących w grupie
wydatków - związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę "76.260" zastępuje się kwotą „73.260".
2. W Dz. 801 rozdz. 80101 w wierszu „w tym: wydatki jednostek budżetowych” kwotę „9.829"
kwotą "45.972" .

zastępuje się

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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UZASADNIENIE
Dz. 600- wprowadzenie do budżetu środków z funduszu budowy dróg samorządowych na realizację zadań: przebudowa ul. Andersa w Krzepicach = 366.184,50 zł.
- remont drogi ul. Główna w Zajączkach Drugich = 242.814,75 zł.
co również zapisano w wydatkach budżetu w Dz. 600.
W paragrafie 2 uchwały następuje korekta dwóch pomyłek z uchwały Rady Miejskiej Nr 10.090.2019 z
dnia 24 września 2019 roku . Ich korekta nie zmienia wprowadzonych w uchwale zmniejszeń i zwiększeń
planów wydatków.

Sporządziła:
Anna Mońka Skarbnik Gminy
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