UCHWAŁA NR IX/62/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 25 czerwca 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 2019 r. poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę
202 149,29zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę
202 149,00zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
planowane do poniesienia w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2019
roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zmniejszenia w planie przychodów budżetu na 2019 rok
o kwotę 0,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6) W załączniku Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.”,
dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7) W załączniku Nr 10 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2019 rok, zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8) Zmniejsza się deficyt budżetu na 2019 rok o kwotę 0,29 zł.
9) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.461.735,71 zł pokryty
zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.461.735,71 zł”.
10) § 4 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 4.154.497,71 zł, rozchody
w wysokości 1.692.762,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.
11) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów
87 303 996,87 zł, a po stronie planowanych wydatków 89 765 732,58 zł.
§ 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 budżetu na 2019 rok o łączną kwotę
202 149,29 zł, w tym 152 149,29 zł dochody własne gminy, tj. zwrot dotacji, wpływy
z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, wpływy z najmu i dzierżawy. Kwota
50 000,00 zł ujęta w dziale 926 rozdz. 92605 jest to dotacja celowa ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności OSA edycja
2019, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz
placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy”.
Plan wydatków zwiększono o łączną kwotę 202 149,00 zł, wynikającą z różnicy
zwiększenia i zmniejszenia planu, w tym:
1) -134 322,00 zł zmniejszenie i przeniesienie planu wydatków na 2020r. zadania
„Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie” – środki własne,
2) 5 000,00 zł zwiększenie środków na obsługę weterynaryjną na targowisku miejskim,
3) 8 000,00 zł przeniesienie planu wydatków bieżących z jednostki ZPO Konieczno na
zadanie inwestycyjne roczne pn. „Urządzenie placu zabaw dla dzieci w Koniecznie”,
realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego,
4) 20 000,00 zł środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
wraz z odsetkami,
5) 75 000,00 zł zwrot zaliczek wpłaconych przez mieszkańców na realizację projektu OZE,
plan przeniesiony z zadania inwestycyjnego „Budowa mikroinstalacji odnawialnych
źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”,
6) 3 200,00 zł dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na wkład własny
do realizacji projektu „Zalajkuj Bibliotekę”, dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki
w kwocie 12 500,00 zł,
7) 150 000,00 zł dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP
we Włoszczowie na przebudowę zabytkowej plebanii – wkład własny partnera w ramach
„Kompleksowej Rewitalizacji Centrum Włoszczowy”,
8) 150 861,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Budowa siłowni
plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy”,
w tym 50 000,00 zł środki z dotacji,
9) 7 410,00 zł zwiększenie planu wydatków do zadań realizowanych w ramach funduszu
sołeckiego: 3 000,00 zł – Łachów, 1 687,00 zł – Konieczno, 787,00 zł – Kąty, 699,00 zł –
Danków Duży, 1 237,00 zł – Boczkowice – place zabaw, zagospodarowanie terenu,
10) Pozostałe kwoty dotyczą przeniesienia planu wydatków realizowanych w ramach
funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.
Zmniejszono plan przychodów budżetu na 2019 r. o kwotę 0,29 zł, które po zmianie
wynoszą 4.154.497,71 zł – wolne środki.
W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów
zmniejszono deficyt budżetu na 2019 rok o kwotę 0,29 zł, który po zmianie wynosi
2.461.735,71 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,5,8 i 10 do uchwały
budżetowej na 2019 rok.
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