UCHWAŁA NR VII/41/19
RADY GMINY ŁUBNIANY
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2019 r.,
poz. 506) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2017 r.,
poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:
1) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 83.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały,
§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:
1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 83.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały,
§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2019 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem: 47.281.279,65 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 36.948.288,65 zł,
b) dochody majątkowe: 10.332.991,00 zł;
2) Przychody ogółem: 4.702.556,35 zł;
3) Wydatki ogółem: 48.570.122,05 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 34.595.503,58 zł,
b) wydatki majątkowe: 13.974.618,47 zł;
4) Rozchody ogółem: 3.413.713,95 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/19
Rady Gminy Łubniany
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
720

Rozdział

§

72095
2057

2059

Nazwa
Informatyka
Pozostała działalność
Dotacja
celowa
w ramach
programów
finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.
ai
b
ustawy, luib płatności w ramach
budzetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego
Dotacja
celowa
w ramach
programów
finansowanych
z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.
ai
b
ustawy, luib płatności w ramach
budzetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

Razem
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Zwiększenia
83.800,00
83.800,00
71.632,24

Zmniejszenia

12.167,76

83.800,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/19
Rady Gminy Łubniany
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
720

Rozdział
72095

Nazwa
Informatyka
Pozostała działalność
Z tego: wydatki na programy
finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
z tego: Projekt: „E-aktywni mieszkańcy
Gminy Łubniany"
(realizacja - jednostka GOPS)

Razem
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Zwiększenia
83.800,00
83.800,00
83.800,00

Zmniejszenia

83.800,00
83.800,00
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