
Uchwała Nr VI/24/2019 
Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca 

z dnia 18 października 2019 r. 
 

 
w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin Wierzyca na rok 2019 
 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 oraz art. 73 a ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 roku poz. 
506 ze zmianami) oraz 4 ust. 2, art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) 
uchwala się co następuje: 
  
 
W budżecie Związku Gmin Wierzyca na rok 2019 wprowadza się następujące 
zmiany: 

§ 1 
 
1. Plan dochodów w kwocie 24.182.167,00 złotych, pozostaje bez zmian w tym: 

1) dochody majątkowe 1.258.178,95 złotych 
2) dochody bieżące  22.923.988,05 złotych 

     zgodnie z treścią załącznika nr 1. 
 

§ 2 
 
1. Plan wydatków w kwocie 24.182.167,00 złotych zastępuje się kwotą 

26.079.027,92 złotych; w tym 
1) plan wydatków majątkowych w kwocie 1.570.211,00 złotych, pozostaje bez 

zmian, 
2) plan wydatków bieżących w kwocie 22.611.956,00 złotych, zastępuje się 

kwotą 24.508.816,92 złote, zgodnie z treścią załącznika nr 2. 
 

§ 3 
 

1. Limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.570.211,00 
złotych, pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na: 
1) zakupy inwestycyjne 40.000,00 złotych 
2) zadania inwestycyjne 1.530.211,00 złotych 

 
§ 4 

 
Zwiększa się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki o 176.300,00 złotych. W 
uchwale budżetowej na 2019 rok uchwalono rezerwę ogólną w wysokości 84.700,00 
złotych. Uchwałą Zarządu nr 5/2019 z 31.05.2019 roku zmniejszono rezerwę ogólną 
do kwoty 64.700,00 złotych. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 241.000,00 
złotych. 

 
 



§ 5 
 
1. Planuje się deficyt budżetu Związku w wysokości 1.896.860,92 zł., który zostanie 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych. 
2. Planuje się przychody budżetu Związku w wysokości 1.896.860,92 zł., jako źródła 

zrównoważenia budżetu, zgodnie z treścią załącznika nr 4. 
 

§ 6 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Wierzyca. 
 

§ 7 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach 
ogłoszeń Związku.  
 
 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Gmin Wierzyca 

Grzegorz Piechowski 


