
Projekt

z dnia  23 sierpnia 2019 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XIII/__ /2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2,pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 506  ) i art  212 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: W  uchwale Rady Gminy Gniezno nr.   III/20/2018 z dnia  
20 grudnia 2018.r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta  Gminy Gniezno Nr 1           z dnia         03.01.2019 r.

- Zarządzeniem Wójta  Gminy Gniezno Nr 4           z dnia         28.01.2019r.

- Zarządzeniem Wójta  Gminy Gniezno Nr 10         z dnia         01.02.2019r.

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr V/34/2019       z dnia         22.02.2019r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 26          z dnia         01.04.2019r.

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr IX/55/2019     z dnia          05.04.2019r.

- Zarządzeniem Wójta  Gminy Gniezno Nr 29         z dnia         18.04.2019r.

- Zarządzeniem Wójta  Gminy Gniezno Nr 34         z dnia         07.05.2019r.

- Zarządzeniem Wójta  Gminy Gniezno Nr 37         z dnia         17.05.2019r.

- Zarządzeniem Wójta  Gminy Gniezno Nr 38         z dnia         27.05.2019r.

- Zarządzeniem Wójta  Gminy Gniezno Nr 39         z dnia         28.05.2019r.

- Zarządzeniem Wójta  Gminy Gniezno Nr 41         z dnia         30.05.2019r.

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr X/62/2019        z dnia         19.06.2019r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 56/2019  z dnia          22.07.2019r.

§ 1. 1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust.1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu
na 2019r. z kwoty 55. 803.671,17 zł o kwotę 104.002,12 zł do kwoty 55.907 673,29 zł, z tego:

- dochody bieżące z kwoty 52.027.216,17 zł zwiększono o kwotę 83.702,12 zł do kwoty 52.110.918,29 zł

- dochody majątkowe z kwoty 3.776.455,00 zł zwiększono o kwotę 20.300,00 zł. do kwoty 3.796.755,00 zł.
W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe” wprowadza się kwotę 104.002,12 zł w tym:

- 78.702,12 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 09.08.2019r. 
gdzie zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w związku ze środkami pochodzącymi z rezerwy 
celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół
w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe.

- 20.300,00 zł w związku z zawarciem umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 137/2019 z dnia 15 lipca 
2019r. pomiędzy Gminą Gniezno a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego gdzie została udzielona z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc 
finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej 
w m. Strzyżewo Paczkowe”.
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- 5.000,00 zł w związku z pozyskaniem grantu określonego w umowie zawartej z Lokalną Grupą Działania „Trakt 
Piastów” z siedzibą w Łubowie, w ramach poddziałania „Potańcówka Sołectw” - 3.000,00 zł. oraz Super 
wakacje na wsi mamy, gdy się razem spotykamy” - 2.000,00 zł objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.( zgodnie 
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały)

2. Zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych, określony w postanowieniach § 1 pkt. 2.1 uchwały, o kwotę 104.002,12 zł do wysokości:
62.577.864,29 zł.( zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały)

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust.1 Uchwały Budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 
2019r. z kwoty 62.473.862,17 zł o kwotę 104.002,12 zł do kwoty 62.577.864,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące z kwoty 46.420.082,91 zł zmniejsza się o kwotę 154.897,89 zł do kwoty 46.265.185,02 złOraz 
między którymi dokonano przeniesienia na łączną kwotę 878.546,00 w ramach działu i rozdziału klasyfikacji 
budżetowej.

- wydatki majątkowe z kwoty: 16.053.779,26 zł zwiększa się o kwotę 258.900,01 zł do kwoty 16.312.679,27 złW 
Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe” wprowadza się kwotę 104.002,12 zł w tym:

- 78.702,12 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.280.2019.8                         z dnia 
09.08.2019r. gdzie zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w związku                 ze środkami
pochodzącymi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 z przeznaczeniem na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe.

- 20.300,00 zł w związku z zawarciem umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 137/2019 z dnia 15 lipca 
2019r. pomiędzy Gminą Gniezno a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego gdzie została udzielona z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc 
finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej 
w m. Strzyżewo Paczkowe”.

- 5.000,00 zł w związku z pozyskaniem grantu określonego w umowie zawartej z Lokalną Grupą Działania „Trakt 
Piastów” z siedzibą w Łubowie, w ramach poddziałania „Potańcówka Sołectw” oraz Super wakacje na wsi 
mamy, gdy się razem spotykamy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla 
operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Ponadto dokonuje się zmian polegających na:

a) zwiększeniu kwoty wydatków majątkowych łącznie o kwotę 258.900,01 zł,

b) zmniejszeniu kwoty wydatków majątkowych łącznie o kwotę 163.000,00 zł, dokonując ich przesunięcia na 
wydatki bieżące,

c) przesunięć kwot wydatków bieżących między działami i rozdziałami.                   (zgodnie z Załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 2. W Zarządzeniu Wójta Gminy Gniezno Nr 56/2019 z dnia 22.07.2019r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2019r. uchyla się  w całości postanowienia § 1  w tym § 1 i § 2  i  zastępuje je następującymi
zapisami:

„§ 1. Plan dochodów budżetu na 2019r. , określony w postanowieniach § 1 pkt.1 zostaje  zwiększony
o kwotę 57.100,75 zł i po zmianach wynosi  55.383.571,17 zł    , w tym:

- dochody bieżące         :   51.607.116,17 zł  - zwiększono o kwotę 57.100,75 zł

- dochody majątkowe   :     3 776 455,00 zł  - pozostają bez zmian( zmiany zgodnie z zał. nr 1  do 
niniejszego zarządzenia )

§ 2. Plan wydatków budżetu na 2019 r.  , określony w postanowieniach § 2 pkt . 1 uchwały zostaje 
zwiększony o kwotę 57.100,75 zł i po zmianach wynosi 62.069.899,17 zł, w tym:

- wydatki  bieżące            46.016.119,91 zł – zwiększono o kwotę 57.100,75 zł

- wydatki  majątkowe     16.053.779,26  zł  - pozostają bez zmian( zmiany zgodnie z zał. nr 2  do 
niniejszego zarządzenia )”.

§ 3. W Uchwale Budżetowej na 2019 r. Rady Gminy Gniezno wprowadza się następujące zmiany wynikające
z niniejszej uchwały:
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1) W Załączniku Nr 4 „ Zadania Majątkowe na 2019r.” dokonuje się zmian polegających na:

a) zwiększeniu planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę  421.900,01 zł, w związku:

- ze zmianami w planie wydatków majątkowych ( + 16.900,01 zł w związku                            z zawarciem 
umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 137/2019 z dnia 15 lipca 2019r. pomiędzy Gminą Gniezno 
a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
gdzie została udzielona z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansowa w formie dotacji 
celowej na zadanie pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo
Paczkowe”, +405.000,00 zł. na zadania z zakresu ochrony środowiska z uwagi na otrzymanie wyższej
aniżeli planowano kwoty z tego tytułu                                                                        i rozdysponowania tej 
kwoty na zadania związane z ochroną środowiska.)

b) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 163.000,00 zł,
i jednocześnie przeniesieniu ww kwoty z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,                 w tym 
z przeznaczeniem kwoty 163.000,00 zł na „Dowóz dzieci na zajęcia szkolne do szkół na terenie Gminy 
Gniezno w okresie od 2 września 2019r do dnia 31 grudnia 2019r.” ( 801/80113/ § 4300).(zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały)

2) W Załączniku Nr 8 „Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska” dokonuje się zmian 
polegających na przeniesieniu kwoty 405.000,00 zł z zadania dot. zagospodarowania odpadów komunalnych na 
zadania z zakresu ochrony środowiska z uwagi na otrzymanie wyższej aniżeli planowano kwoty z tego tytułu , 
jak również odpowiednim jej rozdysponowaniem na wydatki związane z ochroną środowiska.                   ( 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały)

§ 4. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gniezno.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Załącznik Nr 5                             
Do uchwały Nr ……./2019                             

z dnia …………… 2019r. 
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