Projekt
z dnia 12 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX/2019
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka 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), art 211 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 19/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na
2019 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmniejsza plan dochodów budżetowych o kwotę 4.800.000 zł
Dział
600

Rozdział
60016
6257

926
92601
6257

Treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
II. dochody majątkowe
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
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
II. dochody majątkowe
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
Razem

Zmniejszenie zł
1.157.782
1.157.782
1.157.782
1.157.782

3.642.218
3.642.218
3.642.218
3.642.218

4.800.000

2. Dokonuje przeniesień w planie wydatków
Dział
600

Rozdział
60016

750

Treść
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
II. wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
budowa odcinka oświetlenia drogowego
w miejscowości Szyszków
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
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Zmniejszenie zł
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500

Zwiększenie zł

500
500
500
3.000
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75095

900
90015

921
92195

Pozostała działalność
I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
GOSPODARKA KOMUNALNA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
I. wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
II. wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
budowa odcinka oświetlenia drogowego
w miejscowości Szyszków
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostała działalność
II. wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
- urządzenie placu zabaw w Przedmościu
Razem

3.000
3.000
3.000
3.000
500
500
500
500
500

500
500

500
500
500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.500

5.500

3. Zwiększa plan przychodów o kwotę 4.800.000 zł
§
903

Treść
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych
z odziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Zwiększenie zł
4.800.000

4. Zwiększa kwotę deficytu do 15.177.575,88 zł.
§ 2.
Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi:
1. Dochody 51.600.419,52 zł, w tym: dochody bieżące 48.688.428,52 zł, dochody majątkowe 2.911.991 zł.
2. Wydatki 66.777.995,40 zł,
20.017.699,88 zł.

w tym:

wydatki

bieżące

46.760.295,52 zł,

wydatki

majątkowe

3. Przychody 16.360.990,10 zł.
4. Rozchody 1.183.414,22 zł.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
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§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Bogusław Łazik
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