
 
 

 

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA 

GMINY WIERZBICA 

NA  ROK 2019 

Nr V/32/2019 

z dnia 30 stycznia 2019 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  

art. 235, art.236, art. 237  oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693),  

 

                                             RADA GMINY W WIERZBICY  

 

§ 1.  Uchwala plan budżetu na 2019 rok: 

 

1)  Plan dochodów w łącznej kwocie              41 132 261,76 zł 

       z tego :  

    a) bieżące w kwocie                41 086 790,76 zł 

                b) majątkowe w kwocie                                 45 471,00 zł 

        zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą  nr 1.  

 

       2) Plan wydatków w łącznej  kwocie                           42 272 261,76 zł 

        z tego :   

     a) bieżące w kwocie                 39 755 227,35 zł 

     b) majątkowe w kwocie                   2 517 034,41 zł 

         zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2  .   

 

           3)  Planowany deficyt w wysokości                                                   1 140 000,00 zł 

           sfinansowany planowanym kredytem długoterminowym  w wysokości   1 140 000,00zł 

 

            4)  Planowane przychody w wysokości                                                       1 590 000,00 zł. 

                z  tytułu planowanych kredytów  w wysokości                                     1 590 000,00 zł.       

 

 

          5)  Planowane rozchody w wysokości                                450 000,00 zł   

               przeznaczone  na spłatę rat kredytów w wysokości                                       450 000,00 zł 

 

        6)  Rezerwy w łącznej kwocie                                                                         185 500,00 zł 

             z tego: 

               a)  ogólną  w wysokości                                                                                 65.000,00 zł 

      b)  celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania                                                 

                 kryzysowego w wysokości                                                                      120 500,00 zł 

 

        7)  Plan wydatków majątkowych  realizowanych w roku 2019 zgodnie  z Tabelą nr 3                              

             do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 

             zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4. 

             Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

 

9) Plan dotacji udzielanych z budżetu zgodnie  z Załącznikiem nr 1 do niniejszej     

      uchwały. 

 

              10)   Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego  w zakresie określonym                          

                w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

  

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na : 

 

        1)  na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości określonej w § 1, pkt. 5. 

        2)  sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości określonej w § 1 pkt.3. 

        3)  sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości  1.000.000,00 zł. 

        

 

§ 3.   Upoważnia się Wójta Gminy do: 

 

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku     

           przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej w § 2, pkt.3 niniejszej   

           uchwały. 

2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości określonej                           

           w § 1, pkt.4.. 

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych   

           bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

4) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu  pomiędzy paragrafami                                  

           i rozdziałami  w ramach działu w zakresie: 

         a)   wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, 

            b)   wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku   

                  budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian podlegających   

                  na wprowadzaniu nowych zadań.   

             

§ 4.     1.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

           2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019. 

           3. Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 

          

 
Przewodniczący 

Rady Gminy 
/-/ Kazimierz Szczęsny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


