
UCHWAŁA NR XVIII.135.2020 
RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) , 
art. 89 ust.1 pkt.2, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 233 pkt.3, 
art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 z późn. 
zm.) Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Stromiec Nr XII.98.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1. otrzymuje brzmienie: 

„1.Ustala się dochody Gminy Stromiec w łącznej kwocie  28 891 459,04 zł, 
z tego:  
a) bieżące w kwocie  28 173 971,00 zł, 
b) majątkowe w kwocie  717 488,04 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1  
  
2. Ustala się wydatki Gminy Stromiec w łącznej kwocie  31 162 391,70 zł,  
z tego:   
a) bieżące w kwocie  27 232 149,32 zł, 
b) majątkowe w kwocie  3 930 242,38 zł, 
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2  

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej 
uchwały.” 

2) §2. otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2 270 932,66 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi 
z następujących środków: 

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 892 248,32 zł, 

b) wolnych środków w kwocie 378 684,34 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 224 932,66 zł. z następujących tytułów: 

a)  planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 500 000,00 zł, 

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 892 248,32 zł, 

c) wolnych środków w kwocie 832 684,34 zł. 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 954 000,00 zł, z następujących tytułów ; 

a) spłaty kredytów w kwocie 954 000,00 zł. 

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie 
przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000 zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt. a.”; 

3) Tabela nr 1,2,3 otrzymują brzmienie określone jak w załączniku nr 1,2,3 do niniejszej uchwały. 
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4) Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stromiec. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Stromiec 
 
 

Michał Ziółkowski 
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Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 7 639,09 zł, w tym:

- na dochodach bieżących

Dział 801 – Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększenie o kwotę 7 639,09 zł, tytułem środków
otrzymanych z odszkodowania za szkody spowodowane w wyniku ulewnego deszczu w budynku
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie.

Zmiany w planie wydatków:

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 54 639,09 zł, w tym:

- na wydatkach bieżących

Dział 600 - Rozdział 60017 ” Drogi wewnętrzne” zwiększa się środki w planie wydatków o kwotę
20 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej na odcinku od ulicy Cichej do ulicy Miłej
w Stromcu.

Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w tym:

- Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł,
z przeznaczeniem na dokończenie remontu budynku OSP w Pirogu oraz zwiększa się plan wydatków
o kwotę 5 000,00 zł, na remont samochodu, konserwację sprzętu oraz ocieplenie garażu w strażnicy OSP
Dobieszyn.

Na wniosek OSP Dobieszyn zmniejsza się wysokość przyznanej dotacji na zakup sprzętu
i umundurowania o kwotę 5 000,00 zł,.

- Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, na
zabezpieczenie środków związanych z zapobieganiem epidemii COVID 19 w jednostkach organizacyjnych
gminy ( szkoły, GOPS).

Dział 801- Rozdział 80101” Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 600,00 zł,
przeznaczonych na zakup materiałów i usług w szkołach.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 639,09 zł, na wydatki remontowe w PSP Dobieszyn.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” w tym:

– Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej ” - zwiększa się plan wydatków o kwotę
1 300,00 zł, tytułem zwrotów wypłaconych świadczeń wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

–Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł,
przeznaczonych na zwroty wypłaconych świadczeń wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych,

-Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 400,00zł.

Dział 855 „Rodzina” w tym:

–Rozdział 85501 -” Świadczenia wychowawcze” – zwiększa się plan wydatków o kwotę
3 500,00 zł, tytułem zwrotów wypłaconych świadczeń wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

–Rozdział 85502 -” Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się plan wydatków
o kwotę 5 200,00 zł, tytułem zwrotów wypłaconych świadczeń wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 900 – Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

Pozostałe zmiany obejmują przesunięcia środków w poszczególnych paragrafach w ramach działu.

- na wydatkach majątkowych

Dział 010 – Rozdział 01010 „ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” zwiększa się plan
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wydatków inwestycyjnych na zadanie „p.Przebudowa SUW w Stromcu” o kwotę 1 000,00 zł,
zabezpieczając ogółem środki w kwocie 8 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Zadanie zostało wpisane do WPF i załącznika przedsięwzięć z okresem realizacji na lata
2020-2021, (w bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa, pozostałe prace
przewidziano do realizacji na rok 2021 -zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji
Lokalnych).

Dział 600 – Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków na rok 2020 na
zadanie „Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna” o kwotę 15 000,00 zł.
Zadanie zostało wprowadzone do WPF i załącznika przedsięwzięć z okresem realizacji na lata 2020-2022,
(w bieżącym roku planuje się przeprowadzenie procedury wyłonienia Wykonawcy na wykonanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej i podpisanie w tym zakresie umowy, pozostałe prace przewidziano
do realizacji w roku 2021 i 2022 - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Dział 700 - Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się plan
wydatków na rok 2020 na zadanie „ Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże” o kwotę
6 000,00 zł,

Zadanie zostało wprowadzone do WPF i załącznika przedsięwzięć z okresem realizacji na lata 2020-
2021, (w bieżącym roku planuje się przeprowadzenie procedury wyłonienia Wykonawcy
na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i popisanie w tym zakresie umowy, pozostałe prace
przewidziano do realizacji w roku 2021 - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji
Lokalnych).

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł, na
realizację zakupu inwestycyjnego „ Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi -przystawka do ciągnika”.

Dział 921 – Rozdział 92127 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci
walk i męczeństwa” wprowadza się do realizacji nowe zadanie „ Budowa pomnika z okazji 100 –
rocznicy Bitwy Warszawskiej” przeznaczając na ten cel kwotę 30 000,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu zwiększył się o kwotę 47 000,00 zł,
i obecnie wynosi 2 270 932,66 zł, (deficyt). Powstały deficyt budżetowy planuje się pokryć
przychodami pochodzącymi z dotacji otrzymanej w 2019r. z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 1 883 613,00 zł na realizację inwestycji drogowych w roku 2020, z niewykorzystanych
środków z roku 2019 pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie 8 635,32 zł, oraz wolnych
środków w kwocie 378 684,34 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 244 932,66 zł, i pochodzą z następujących źródeł:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500 000,00 zł,

- dotacji otrzymanej w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji

drogowych w roku 2020 w kwocie 1 883 613,00 zł,

- niewykorzystanych środków z 2019 roku pochodzących z opłat za sprzedaż alkoholu 8 635,32 zł,

- wolnych środków w kwocie 832 684,34 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 954 000,00 zł.
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