UCHWAŁA NR VIII/55/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216
ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 grudnia
2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Św.
z dnia 3.01.2019 r. poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę
261 625,00zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę
261 625,00zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2019
roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) W załączniku Nr 10 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2019 rok, zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:
W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok o łączną
kwotę 261 625,00 zł. Plan dochodów z tytułu dochodów własnych gminy w tym kwota
190 778,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Wydatki:
1) 39 409,00 zł pomoc finansowa dla Powiatu Włoszczowskiego z przeznaczeniem na
„Remont drogi powiatowej nr 0228T Rogienice – Bebelno – Krasów – Radków od km
0+000 do km 1+158” stanowiąca 10% wartości zadania,
2) 15 767,31 zł zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectw
Ludwinów i Łachów. (13 967,31 zł Ludwinów, 1 800,00 zł Łachów),
3) 30 000,00 zł zakup regałów do archiwum urzędu,
4) 165 000,00 zł modernizacja kotłowni w ZPO w Koniecznie,
5) 9 900,00 zł przeniesienia planu wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne roczne
„Rozbudowa i modernizacja monitoringu” jednostka ZPO Konieczno,
6) 2 997,00 zł oraz 21 719,00 zł zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia
pracowników merytorycznych w zakresie spraw obywatelskich oraz utrzymania
zieleni,
7) 10 000,00 zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych rocznych na zadanie pn.
„Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Kąty”, z tego kwota 7 500,00 zł przeniesienie
w ramach funduszu sołeckiego Kąty.
W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,4 i 10 do uchwały
budżetowej na 2019 rok.

2

