Uchwała Nr XIX/151/2019
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 19 grudnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę Nr III/17/2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506), art. 212, 214, 222, 235-237, ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869)
Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę
Plan dochodów po zmianach
z tego:
- dochody bieżące w kwocie
- dochody majątkowe w kwocie

7.380,00 zł
- 72.641.393,67 zł
- 69.694.201,25 zł
- 2.947.192,42 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2010, § 2060)
w wysokości

- 20.817.937,15 zł

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
(§ 2320)

-

105.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 168/2019 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 grudnia 2019 roku.
3. Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz
ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych
(§ 2057, 2058, 6257, 6258)

-

651.173,57 zł

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

-

0,00 zł

§ 2.1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę
Plan wydatków po zmianach
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości

7.380,00 zł
- 78.308.162,18 zł
- 68.239.278,18 zł

- wydatki majątkowe w wysokości

- 10.068.884,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w wysokości
- 20.817.937,15 zł
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości

-

105.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia Nr 168/2019 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 grudnia 2019 roku.
§ 3. Paragraf 7 Uchwały budżetowej otrzymuje nową treść:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2.554.728,00 zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

-

1.053.700,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia Nr 168/2019 Burmistrza Gminy Stęszew z
dnia 11 grudnia 2019 roku.
§ 5. Paragraf 14 Uchwały budżetowej otrzymuje nową treść:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w wysokości
335.000,00 zł
2) celowe w wysokości
205.100,00 zł
z tego:
a) na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie
opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz zlecane w
ramach otwartego konkursu ofert w zakresie:
- kultury fizycznej i sportu na działalność upowszechniania
sportu w kwocie
10.100,00 zł
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego
195.000,00 zł
§ 6. Pozostałe paragrafy uchwały budżetowej pozostają bez zmian.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

