UCHWAŁA NR 6.47.2019
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 30 maja 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) i art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r.
poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 r. poz. 303,
poz. 326, poz. 534) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr
1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr
2.
§ 3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z
załącznikiem Nr 3.
§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 128 240 zł, oraz łączną kwotę
rozchodów budżetu w wysokości 328 829 zł w tym: 185 473 zł na spłaty pożyczek
otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej i 143 356 zł na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 195 679 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z
załącznikiem Nr 5.
§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z
załącznikiem nr 6
§ 7. Dochody w wysokości 185 473 zł pochodzące z refundacji środków Unii
Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciagnietych na
wyprzedzające finansowanie.
§ 8. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem: 7 754 871 zł.
a) dochody bieżące –

5 997 542 zł,

w tym dochody na zadania zlecone: 1 228 528 zł
b) dochody majątkowe – 1 757 329 zł
2. Wydatki budżetowe ogółem: 8 554 282 zł.
a) wydatki bieżące –

6 144 607 zł

w tym wydatki na zadania zlecone: 1 228 528 zł
b) wydatki majątkowe – 2 409 675 zł

3. Deficyt budżetowy w kwocie 984 884 zł zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z
zaciaganych kredytów lub pożyczek w kwocie 54 324 zł oraz przychodami z wolnych
środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie
930 560 zł.
§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

- w kwocie

600 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

- w kwocie

54 324 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie 143 356 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
- w kwocie 426 516 zł
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

