UCHWAŁA Nr XXXIV/211/20
RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
z dnia 9 marca 2020 roku
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.506 z późn.
zm. ), art. 211, art.212, art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.
zm ) Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:
§1
1.Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy
o kwotę 25.647,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
- dochody bieżące kwota 25.647,44 zł
§2
1.Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy
o kwotę 1.031.750,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 661.750,44 zł
- wydatki majątkowe kwota 370.000,00 zł
2.Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę
1.006.103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- wydatki bieżące kwota 691.103,00 zł
- wydatki majątkowe kwota 315.000,00 zł
§3
Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok
będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych
173.920.766,39 zł
- po stronie wydatków budżetowych
167.396.787,15 zł
- nadwyżka budżetu
6.523.979,24 zł
- rozchody budżetu
6.523.979,24 zł

§4

1. Zwiększa się dochody jednostek gromadzone na wydzielonym rachunku
ogółem o kwotę 1.360,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki sfinansowane dochodami jw. o kwotę 1.360,00 zł.
3. Załącznik Nr 11 „ Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
dochodów i wydatki nimi finansowane” do Uchwały Nr XXXI/179/19 Rady
Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały
Nr XXXI/179/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok.

