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UCHWAŁA Nr …………
RADY MIEJSKIEJ W Grójcu
z dnia 27 maja 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506), art. 89 ust 1,
art.212 ,art.217, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych ( t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.),
Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 Nr III/11/18 Rady Miejskiej
w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę 319.600,00 zł oraz
zmniejsza się o 800.000,00 zł. Ustala się wydatki budżetu w łącznej
kwocie 130.493.832,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn.
Wydatki na 2019 rok.
2. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania
inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na
zadania inwestycyjne na 2019 rok.
§ 2.
W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o
kwotę w wysokości 480.400,00 zł i wynosi po zmianach 20.081.966,99 zł.
Zmniejszają się przychody gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/ § 950/ o kwotę
560.000,00 zł. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z
załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do
Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.
§ 3.
W wyniku zmian opisanych w § 2 deficyt budżetu gminy w wysokości
20.081.966,99 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. zaciąganych pożyczek w kwocie
- 1.520.547,00 zł
2. sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w
kwocie
- 10.000.000,00 zł
3. wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie - 8.561.419,99 zł

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
§ 5.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zwiększa się plan wydatków bieżących w:
- dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 54.600,00 zł z przeznaczeniem na :
1) wykonanie przez firmę zewnętrzną nowej strony internetowej urzędu- 24.600,00 zł,
2) wynagrodzenie naczelnika nowego wydziału –Wydziału Edukacji, Promocji i Polityki
Społecznej- w urzędzie gminy i miasta w Grójcu od IX 2019 roku- 30.000,00 zł,
- dziale 900,
-rozdziale 90004 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie,
-rozdziale 90002 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy
zewnętrznej za przygotowanie wniosku na dofinansowanie rozbudowy Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobylinie, w związku z planowanym konkursem o
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – działanie 2.2.
Gospodarka odpadami komunalnymi .Oferta obejmuje przygotowanie koncepcji budowy
PSZOK-u w Gminie Grójec, dokumentacji technicznej w zakresie programu funkcjonalnoużytkowego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej,
studium wykonalności oraz wniosku z niezbędnymi załącznikami.
Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:
- dziale 801,rozdziale 80104 o kwotę 800.000,00 zł w związku z likwidacją rocznego zadania
inwestycyjnego p.n. „Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2
z przeznaczeniem na przedszkole 6-odzdziałówe ”.W trzykrotnie ogłoszonym przetargu na
realizacje w/w zadania najniższa oferta znacznie przekraczała kwotę zaplanowaną w budżecie.
Zwiększa się plan wydatków majątkowych :
- w dziale 700, rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na :
1) modernizację systemu telewizji dozorowej Ratusz+ Plac Wolności w Grójcu- 30.000,00 zł,
2) wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ul.Laskowej 6 w Grójcu10.000,00 zł
- dziale 900,
-rozdziale 90015 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci oświetlenia
ulicznego w ul. Sienkiewicza w Grójcu,

Projekt Burmistrza Gminy i Miasta Grójec
Przygotowała Mariola Komorowska –skarbnik gminy Grójec

