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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 04 stycznia 2019 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok
I. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:
Zm. 1 277 000,00 zł
Zw. 3 244 235,00 zł
1. W Urzędzie Gminy w Reszlu
Zm. 1 277 000,00 zł
Zw. 3 244 235,00 zł
1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 277 000,00 zł
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6030 – 300 000,00 zł
wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o. w Reszlu zadanie: Budowa sieci wodociągowej dla msc. Tolniki Małe, Kępa
Tolnicka, Dębnik,
Dz. 630 – Turystyka
- rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 6050 – 80 000,00 zł
w zadaniu: Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Reszel,
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego § 8010 – 18 727,00 zł rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 6059 – 446 000,00 zł w zadaniu: Termomodernizacja
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu,
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – 30 000,00 zł zadanie: Budowa
oświetlenia drogowego w msc. Pieckowo,
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6059 – 421 000,00 zł w zadaniu: Uregulowanie koryta
rzeki Sajny w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego,
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 244 235,00 zł
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdz. 70095 – Pozostała działalność § 6059 – 3 244 235,00 zł na zadanie: Rozwój przestrzeni
publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego
otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie
realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie
8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich,
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
- rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego § 8070 – 18 727,00 zł odsetki od zaciągniętych zobowiązań.
II. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych następująco:
1. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu:
- rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych
Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie
parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające
rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – 3 244 235,00 zł,
2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniach:
- budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Reszel – 80 000,00 zł,
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- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2
w Reszlu – 446 000,00 zł,
- uregulowanie koryta rzeki Sajny w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego – 421 000,00 zł
3. Zdejmuje się zadanie:
- Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pieckowo – 30 000,00 zł
Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok po dokonanych zmianach wynosi 12 070 500,71 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
III. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki
pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały.
Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu:
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2
w Reszlu – 446 000,00 zł,
- uregulowanie koryta rzeki Sajny w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego – 421 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków na zadanie:
- rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych
Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie
parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające
rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – 3 244 235,00 zł,
IV. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy – załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2019 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 7 972 986,97 zł, rozchody
wynoszą 2 807 649,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- po stronie dochodów - 38 563 745,80 zł, z tego:
dochody bieżące – 31 758 515,00 zł
dochody majątkowe – 6 805 230,80 zł
- po stronie wydatków - 43 729 082,89 zł, z tego:
wydatki bieżące – 30 730 182,18 zł
wydatki majątkowe – 12 998 900,71 zł.
Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi
deficyt budżetu gminy
w wysokości 5 165 337,09 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty
przychodami
pochodzącymi z kredytu w wysokości 5 165 337,09 zł.

