Uchwała Nr 133/XII/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 11 lipca 2019r.
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 2019r., poz. 869) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3.728.093,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 3.496.793,- zł
b) majątkowe o kwotę 231.300,-zł
2. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 245.503.029,-zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 226.815.577 ,-zł
b) majątkowe w kwocie 18.687.452,-zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.092.213,- zł z tego:
a) bieżące o kwotę 3.919.413,-zł
b) majątkowe o kwotę 172.800,-zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 364.120,-zł z tego:
a) bieżące o kwotę 191.320,-zł
b) majątkowe o kwotę 172.800,-zł
6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 279.565.334,-zł
z tego:
c) bieżące w kwocie 211.199.804,-zł,
d) majątkowe w kwocie 68.365.530,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a.

§ 2.
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2019 roku - po zmianach
określa tabela Nr 3

§ 3.
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

§ 4.
Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek
budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.
§ 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.

