
UCHWAŁA  Nr XIII/73/19  

RADY GMINY SIEMKOWICE  

z dnia 07 listopada 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 235 

ust. 1, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Siemkowice na 2019 rok według 

Załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 24 769 352,59 zł, w tym: 

1) plan dochodów bieżących 23 819 367,59 zł; 

2) plan dochodów majątkowych 949 985,00 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Plan wydatków po zmianach wynosi: 26 843 930,98 zł, w tym: 

1) plan wydatków bieżących 22 548 218,49 zł; 

2) plan wydatków majątkowych 4 295 712,49 zł, 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Siemkowice na 2019 rok. Załącznik „Plan wydatków 

majątkowych Gminy Siemkowice na 2019 rok” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych na 2019 r. Załącznik 

„Plan dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok” po zmianach otrzymuje 

brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Moryń  

 

 


