
UCHWAŁA Nr XVI/91/2019
RADY GMINY WIERZBNO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 
poz. 506 z późn. zm.)  oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,  art. 235, art. 237, art. 261 w zw. 
z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., 
poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 33 090,00 zł.W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów  
ogółem wynosi 13 867 118,74zł, w tym dochody bieżące 12 419 493,74zł, dochody majątkowe 1 447 625,00zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.Zmniejszono  plan wydatków o kwotę 268 680,00zł.W wyniku 
wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem wynosi 15 351 401,74zł, w tym wydatki bieżące 
12 237 229,74zł, wydatki majątkowe 3 114 172,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W wyniku 
wprowadzonych zmian planowany deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 235 590,00zł i wynosi 1 484 283,00zł, 
zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 334 283,00 zł oraz 
wolnych środków w wysokości 225 000,00 zł. Plan rozchodów  uległ zmniejszeniu o kwotę 37 500,00zł 
w wyniku uzyskania umorzenia pożyczki i wynosi 75 000,00zł.  

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji 
w 2019 roku do Uchwały Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Wierzbno  z 27 listopada 2019r. w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok, polegających na:Dokonano zmian w źródłach finansowania 
inwestycji, zmniejszono kwotę dotacji w zadaniu:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno km 0+000,00km- km 0+998,47, dł. 
0,998km” o kwotę 29 036,00zł, która została zabezpieczona z nadwyżki budżetowej w wysokości 
29 036,00zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 420915W w miejscowości Karczewiec, gm. Wierzbno km 0+008,00 – km 
0+723,57, dł. 0,716 km”  o kwotę 4 054,00zł, która została zabezpieczona z nadwyżki budżetowej 
w wysokości 4 054,00zł.Planowane wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 
roku wynoszą 3 114 172,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonano zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Wierzbno z dnia 
27 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2019 rok. Plan przychodów i rozchodów 
budżetu Gminy Wierzbno na 2019 rok, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 33 090,00zł w związku z otrzymaną dotacją na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dot. dotacji na zadanie: „Budowa otwartych stref
aktywności: wariant rozszerzony- dwa obiekty” , tj. kwotę 100 000,00zł przeniesiono z działu 900
– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu 926 – Kultura fizyczna i sport.
Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 268 680,00zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków
na: 1) zadania inwestycyjne o kwotę 233 090,00zł:
- pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno km 0+000,00km- km
0+998,47, dł. 0,998km” zmniejszono o kwotę 29 036,00zł, która została zabezpieczona z nadwyżki
budżetowej w wysokości 29 036,00zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 420915W w miejscowości Karczewiec, gm. Wierzbno km
0+008,00 – km 0+723,57, dł. 0,716 km” zmniejszono o kwotę 4 054,00zł, która została
zabezpieczona z nadwyżki budżetowej w wysokości 4 054,00zł,
- „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbno” zmniejszono o kwotę 200 000,00zł.
2) zadania bieżące o kwotę 35 590,00zł.
Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków w celu uzupełnienia brakujących kwot na
poszczególnych paragrafach.
W wyniku wprowadzonych zmian plan przychodów uległ zmianie, zmniejszono przychodu z
kredytu w wysokości 424 000,00zł, a zwiększono przychody z nadwyżki budżetowej o kwotę
150 910,00zł. Plan przychodów po zmianach wynosi 1 559 283,00zł, w tym nadwyżka z lat
ubiegłych w wysokości 1 334 283,00zł oraz wolne środki w wysokości 225 000,00zł. Plan
rozchodów 2019r. uległ zmniejszeniu w wyniku uzyskania umorzenia pożyczki o kwotę
37 500,00zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi 75 000,00zł.
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