Uchwała Nr 105/IX/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 14 maja 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.
236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 875.273,- zł z tego:
bieżące o kwotę 875.273,- zł
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.272.343,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 3.242.343,- zł
b) majątkowe o kwotę 30.000,-zł
3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 237.975.015,-zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 221.441.191,-zł
b) majątkowe w kwocie 16.533.824,-zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.428.766,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 3.672.266,- zł
b) majątkowe o kwotę 756.500,-zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.031.696,-zł z tego:
bieżące o kwotę 1.031.696-zł
6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 272.037.320,-zł
z tego:
c) bieżące w kwocie 205.214.194,-zł,
d) majątkowe w kwocie 66.823.126,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a.
§ 2.
1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł. Deficyt po zmianach
wynosi 34.062.305,-zł.
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
w kwocie 18.499.477,-zł
2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł
3) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.662.828,-zł

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł z tytułu wolnych
środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 39.562.828,-zł z następujących
tytułów:
1) z zaciąganych pożyczek
w kwocie 4.900.000,-zł na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy
2) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez
gminę w kwocie 24.000.000,-zł na:
a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.500.523,-zł tj.:
- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.100.523,-zł
- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 3.900.000,-zł
b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 18.499.477,-zł
3) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 10.662.828,-zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

§ 3.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy
Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku - po zmianach określa tabela Nr 3

§ 4.
Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach określa załącznik Nr 1

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.
Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

