
UCHWAŁA NR 35/2019 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 18 lutego 2019 roku 

 

W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 211, 212, 214, 

215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianmi) Rada Gminy uchwala co następuje: 

 

§ 1. W uchwale nr 28/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok dokonuje się następujących zmian: 

1. W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o 10,00 zł do kwoty 

63.504.038,00 zł, z tego 

- dochody bieżące w wysokości 62.280.038,00 zł 

- dochody majątkowe w wysokości 1.224.000,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Przemęt na 2019 rok”, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 3. W paragrafie 2  ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 10,00 zł do 

kwoty 62.982.790,00 zł, z tego 

- wydatki bieżące w wysokości  56.582.100,00 zł 

- wydatki majątkowe w wysokości 6.400.690,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Przemęt na 2019 rok”, 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 5. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały „wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok”, 

który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 6. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.990,392,00 

zł, w tym: 

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 

500.000,00 zł 

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.490.392,00 zł.” 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodniczący 

    Rady Gminy 

 

Elżbieta Wita 

  



 


