
Projekt

z dnia  12 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 
zm. poz. 1309) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 
art. 258,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869; z 2018r. 
poz. 2245) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 144), wprowadza się 
następujące zmiany: 
- przeniesienie planowanych wydatków 58.944,80 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wskutek zmian określonych w §1 zmienia się budżet gminy i wynosi:

Plan dochodów                             53.030.453,97 zł
Plan wydatków                             54.455.142,23 zł
Plan  przychodów 3.184.018,18 zł
Plan rozchodów 1.759.329,92 zł

§ 3. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.
Opracował:
Skarbnik Gminy

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2019 r.

III. Przeniesienie planowanych wydatków 58.944,80 zł

Zmniejszenia:

a) wydatki bieżące: 58.944,80 zł

1.Dział  010 Rolnictwo i łowiectwo 5.541,31 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne 5.541,31 zł

w tym:
- wydatki  związane z realizacją zadań statutowych             5.541,31 zł

2.Dział  600 Transport i łączność 439,89 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 439,89 zł

w tym:
- wydatki  związane z realizacją zadań statutowych 439,89 zł

3.Dział  801 Oświata i wychowanie 25.548 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 25.548 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.548 zł

4.Dział  855 Rodzina 16.000 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 16.000 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.000 zł

4.Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie  zieleni w miastach i gminach 250 zł

w tym:
- wydatki  związane z realizacją zadań statutowych 250 zł

5.Dział  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.165,60 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11.165,60 zł

w tym:
- wydatki  związane z realizacją zadań statutowych 11.165,60 zł

Zwiększenia:

a) wydatki bieżące: 58.944,80 zł

1. Dział 750 Administracja publiczna 1.031,20 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.031,20 zł

w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.031,20 zł

2. Dział 852 Pomoc społeczna 16.000 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 16.000 zł

w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.000 zł

3. Dział 855 Rodzina 25.548 zł
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 25.548 zł

w tym:
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- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.548 zł
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.165,60 zł
Rozdział 90001 Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 11.165,60 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.165,60 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie placów i dróg 3.000 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000 zł

5. Dział 926 Kultura fizyczna 2.200 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie  kultury fizycznej 2.200 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.200 zł

Id: B9CDA526-44A9-4D69-B41C-6181069E5ACB. Projekt Strona 2



UZASADNIENIE

I. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 58.944,80 zł dotyczy
w tym:
- wydatków sołectwa Buszyce ( 689,89 zł ),
- wydatków sołectwa Jasiona ( 11.165,60 zł ),
- wydatków sołectwa Ptakowice ( 5.541,31 zł ),
- wydatków w zakresie opieki społecznej z przeznaczeniem na realizację umów zleceń w zakresie usług
opiekuńczych dla osób starszych i chorych zamieszkujących na terenach wiejskich naszej gminy-
16.000 zł ),
- wydatków w zakresie braków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w Świetlicy
Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim( 25.548 zł ).

W związku z powyższymi zmianami budżet Gminy wynosi:

Plan dochodów 53.030.453,97

w tym:
-dochody bieżące 49.322.598,57
-dochody majątkowe 3.707.855,40
Plan wydatków 54.455.142,23
w tym:
-wydatki bieżące 47.949.947,02
-wydatki majątkowe 6.505.195,21

Plan przychodów 3.184.018,18

Plan rozchodów 1.759.329,92
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