
                                                                                                          P r o j e k t  

                                                       Uchwała Nr  ………. /2019 

Rady Gminy  Piekoszów 

   z dnia … grudnia 2019 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy  Piekoszów na 2019 rok 

 

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

gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1pkt 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 235, art. 236, art. 237 

ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. 

poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 13 pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1461) Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

 

§1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 310.183,00zł zgodnie  

z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2.  Zwiększa  się wydatki budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 310.183,00zł zgodnie z Załącznikiem 

  Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§3. Przychody i rozchody zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

1. Przychody  budżetu wynoszą  12.727.890,00zł, w tym: 

- przychody związane z emisją obligacji celem spłaty dotychczasowego zadłużenia z tytułu kredytów i 

pożyczki 9.027.000,00zł,  

- wolne środki 3.700.890,00zł.  

2. Rozchody w kwocie 10.527.894,00zł z przeznaczeniem na: 

- spłatę pożyczki – 1.500.004,00zł, 

-spłatę kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich – 9.027.890,00zł. 

§4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019r. zgodnie  

z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§5. Dotacje podmiotowe w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 

§6. Dotacje celowe w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 

§7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

        §8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym   

Województwa Świętokrzyskiego.  



Sporządził:  

M.Smolarczyk-Korba -  

skarbnik 

12.12.2019r.  

Sprawdził:  

M.Smolarczyk-Korba - 

skarbnik 

12.12.2019r.  

Akceptacja prawna:  

M. Merta – adwokat  

12.12.2019r.  

Zatwierdził:  
Z. Piątek – Wójt  

12.12.2019r.  

 

 

 

 


