
UCHWAŁA NR Vlll/47/19 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 roku poz.506) oraz art.211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869 ) Rada Gminy Regnów uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Regnów na 2019 rok o kwotę 77.910,00 zł 
wg tabeli Nr 1, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 77.910,00 zł. 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Regnów na 2019 rok o kwotę 77.910,00 zł wg tabeli 
Nr 2, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.910,00 zł, 

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu dochodów, według tabeli Nr 3. 

§ 4. Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr 111/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku 
Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania 
narkomanii, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4. 

§ 5. Dochody po zmianach wynoszą 

§ 6. Wydatki po zmianach wynoszą 

8.073. 766,87 zł. 

8.188.052,87 zł. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
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Tabela Nr 1 do uchwały Nr Vlll/47 /19 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok 

Źródła dochodów Zwiększenia 

Rolnictwo i łowiectwo 

Dochody bieżące, w tym: 

- dochody własne 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Dochody bieżące, w tym: 

- dochody własne 

Wpływy z różnych dochodów 
Oświata i wychowanie 

Dochody bieżące, w tym: 

- dochody własne 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 
Ochrona zdrowia 

Dochody bieżące, w tym: 

- dochody własne 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 
Pomoc społeczna 

Dochody bieżące, w tym: 
- dochody własne 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych) 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Dochody bieżące, w tym: 
- dochody własne 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

OGÓŁEM: 
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Tabela Nr 2 do uchwały Nr Vlll/47 / 19 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok 

Źródła dochodów 
Rolnictwo i łowiectwo 
Pozostała działalność 

Wydatki bieżące w tym: 

-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrono przeciwpożarowa 
Ochotnicze straże pożarne 
Wydatki bieżące w tym: 

-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
wydatki związane z realizacją zadań stat utowych 
Oświato i wychowanie 

Szkoły podstawowe 
Wydatki bieżące w tym: 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Ochrona zdrowia 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Wydatki bieżące w tym: 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 
Pomoc społeczna 

Pomoc w zakresie dożywiania 
Wydatki bieżące w tym: 
-świadczenia na rzecz osób fizycznych 
Gospodarka komunalna i ochrono środowiska 
Pozostała działalność 

Wydatki bieżące w tym: 
-wydatki jednostek budżetowych, w tym: 
wydatki związane z rea lizacją zadań statutowych 
OGÓŁEM : 

Zwiększenia 

28.920 
28.920 

28.920 
28.920 
28.920 

3.123 
3.123 
3.123 

3.123 
3.123 

14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
1.890 
1.890 
1.890 
1.890 

1.890 
5.024 
5.024 
5.024 
5.024 

24.953 
24.953 
24.953 
24.953 
24.953 

77.910 

Przcwo~ący jł-0_gy v 'q_/U(lće-
s1awomir Dudek 

Id: B39861F9-8A83-4250-8FAB-2AF9FB8B18ED. Podpisany Strona 1 



Dział § 

756 

0340 
0350 

0360 

0490 

0500 
758 

0940 
855 

0920 
926 

0940 

Tabela Nr 3 do uchwały Nr Vlll/47 / 19 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

Przeniesienie planu dochodów na 2019 rok 

Źródła dochodów Zwiększenia Zmniejszenia 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 3.090 3.646 
i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem 
Dochody bieżące w tym: 3.090 o 
-dochody własne 3.090 o 
Wpływy z podatku od środków transportowych 1.890 
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 500 o 
osób fizycznych, opłacanych w formie karty 
podatkowej 
Wpływy z podatku od spadków i darowizn o 2.000 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 700 o 
przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 1.646 
Różne rozliczenia 400 o 
Dochody bieżące w tym: 400 o 
-dochody własne 400 o 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/ 400 o 
Rodzina 154 o 
Dochody bieżące w tym: 154 o 
-dochody własne 154 o 
Wpływy z pozostałych odsetek 154 o 
Kultura fizyczna i sport 2 o 
Dochody bieżące w tym: 2 o 
-dochody własne 2 o 
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych/ 2 o 
OGÓŁEM: 3.646 3.646 
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Tabela Nr 4 do uchwały Nr Vlll/47/19 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2019rok - po zmianie 

Dział Rozdział/ pa rag raf Dochody Wydatki W tym 
bieżące ogółem Razem w tym 

(5+11) wydatki Jednostki budżetowe Dotacje na Świadczenia Wydatki 
bieżące Razem Wynagrodzenia Zadania zadania na rzecz osób majątkowe 
(6+9+10) i pochodne statutowe bieżące fizycznych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8S1 0480 27.000 

+1.890 
=28.890 

Ogółem dochody 28.890 

851 85153 1.000 1.000 1.000 o 1.000 
851 85154 27.000 27.000 27.000 14.000 13.000 

+1.890 +1.890 +1.890 +1.890 
=28.890 =28.890 =28.890 =14.890 

Ogółem wydatki 29.890 29.890 29.890 14.000 15.890 
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