
PROJEKT 18.03.2019 r. 

 

UCHWAŁA NR                     

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia                                2019 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994  z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235,art. 236, 

art. 237 i art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U.z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. W Uchwale Nr IV / 42 / 2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:   

1) w § 1: 

a) treść § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 101 187 168,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

w tym: 
1) dochody bieżące – 86 943,00 zł; 
2) dochody majątkowe – 14 393 219,46 zł.” 

b) treść załącznika Nr 1 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwały. 

2) w § 2: 

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

    „1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115 282 625,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 

       w tym: 

  1) wydatki bieżące – 86 217 385,85 zł; 
  2) wydatki majątkowe – 29 065 240,00 zł.” 

b) treść załącznika nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 

do niniejszej uchwały. 

c) treść ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

   „2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 28 799 240,00 zł, zgodnie z załącznikiem  

nr 3.” 

d) treść załącznika nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 

     do niniejszej uchwały. 

3)  w § 3: 

a) treść ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 095 457,39 zł zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartosciowych wyemitowanych przez jednostke samorządu 

terytorialnego.” 

b) treść załącznika nr 8 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 

 do nieniejszej uchwały.“ 



4)  treść § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się rezerwy celowe: 

1) Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł; 

2) Na realizację budżetu obywatelskiego w wysokości 0,00 zł.“ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 
 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                               

                                                                              Wojciech Hołdyński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


