
UCHWAŁA NR XIX.140.2020 
RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 25 listopada 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.), art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 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 
budżetuna 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) §1. otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się dochody Gminy Stromiec w łącznej kwocie 30 066 866,19 zł, 
z tego:  
 a) bieżące w kwocie 29 193 046,24 zł, 
 b) majątkowe w kwocie 873 819,95 zł, 
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 
2. Ustala się wydatki Gminy Stromiec w łącznej kwocie 32 138 666,94 zł,  
z tego:  
 a) bieżące w kwocie 28 239 124,56 zł, 
 b) majątkowe w kwocie 3 899 542,38 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 2 071 800,75 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 179 552,43 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 975 800,75 zł. z następujących tytułów: 

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 1 083 552,43 zł. 

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 904 000,00 zł, z następujących tytułów ; 

a) spłaty kredytów w kwocie 904 000,00 zł. 

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

3) Tabela nr 1,2,3 otrzymują brzmienie określone jak w załączniku nr 1,2,3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5A411B62-BDF2-4F31-96F5-5A12F5D59212. podpisany Strona 1



§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie InformacjiPublicznej 
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 158 277,28 zł, w tym:

- na dochodach bieżących

Dział 010 – Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ” – zwiększenie o kwotę
90 000,00 zł, tytułem zwiększonych wpływów z odpłatności mieszkańców za odprowadzenie ścieków (po
zmianie odpłatności za m3 ścieków).

Rozdział 01095” Pozostała działalność „ – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł, tytułem zwiększonych
wpływów za sprzedaż nieruchomości rolnych.

Dział 700 - Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie o kwotę
10 900,00 zł, między innymi z tytułu zwiększonej sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gminnych.

Dział 750 - Rozdział 75023 „Urzędy Gminy ( miast i miast na prawach powiatu)”- zwiększenie
o kwotę 5 000,00 zł, tytułem otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za szkody powstałe w mieniu
gminnych.

Dział 756 - Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych” – zmniejszenie o kwotę 101 500,00 zł, tytułem zmniejszenia wpływów z podatku od
nieruchomości i podatku od środków transportowych ( dotyczy korekty podatku od nieruchomości
gminnych oraz korekty wpływów od podmiotów prawnych, które zakończyły działalność).

- Rozdział 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw” – zwiększenie o kwotę 9 395,37 zł, tytułem zwiększonych wpływów
z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż alkoholu ( 7 095,37 zł) oraz innych opłat ( 2 300,00 zł,).

Dział 758 - Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego”- zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej na remont budynku PSP w Podlesiu Dużym.

- Rozdział 75814 „ Różne rozliczenia finansowe” – zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł, na wpływach
z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 900 – Rozdział 90020 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych”- zwiększenie o kwotę 50,00 zł.

- na dochodach majątkowych

Dział 010 – Rozdział 01042 „Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych” - zmniejszenie o kwotę
10 668,09 zł, tytułem zmniejszenia kwoty dotacji z Województwa Mazowieckiego na wsparcie realizacji
zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych o nazwie „Przebudowa
drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże od km 0+000 do km 0+174” – Umowa NR
W/UMWM-UF/DOT//RW/1722/2020 z dnia 15 lipca 2020r (zmniejszenie w wyniku poniesienia niższych
kosztów realizacji zadania).

Dział 600 – Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne ” – zwiększenie o kwotę 73 100,00 zł, tytułem
otrzymanego z Nadleśnictwa Dobieszyn dofinansowania do przebudowy drogi gminnej w Ksawerowie
Nowym realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „ Przebudowa dróg gminnych: 110526W
w miejscowości Ksawerów Nowy od km 0+000 do km 0+440, ulicy Cichej w miejscowości Stromiec od
km 0+000 do km 0+220, ulicy Łąkowej w miejscowości Stromiec od km 0+000 do km 0+250”- umowa
SA.770.11.2020 z dnia 31.08.2020r.

Dział 758 - Rozdział 75814 „ Różne rozliczenia finansowe” – zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł,
tytułem otrzymanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych środków finansowych, które zaplanowano
wydatkować w 2020 roku na realizację zadania „Przebudowa SUW w Stromcu”(wykonanie dokumentacji).

Zmiany w planie wydatków:

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenie na łączną kwotę 40 854,63 zł, w tym:
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- na wydatkach bieżących

Dział 010 – Rozdział 01010 „ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” zwiększa się plan
wydatków o kwotę 4 000,00 zł, zabezpieczając dodatkowe środki na wydatki związane z zakupem
materiałów oraz naprawą infrastruktury sanitarnej.

- Rozdział 01030” Izby rolnicze” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł, na
zabezpieczenie środków związanych z ponoszeniem opłat do Izb Rolniczych (2% wartości otrzymanego
podatku rolnego).

Dział 400 – Rozdział 40002 „ Dostarczanie wody” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł,
zabezpieczając dodatkowe środków na zakup materiałów i usług oraz naprawy infrastruktury wodociągowej
i SUW.

Dział 600- Rozdział 60016” Drogi publiczne gminne” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę
55 000,00 zł, na podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne w związku z korektą rocznej
deklaracji.

Dział 750 - Rozdział 75023 „Urzędy Gminy ( miast i miast na prawach powiatu)”- zwiększa się plan
wydatków o kwotę 14 500,00 zł, zabezpieczając dodatkowe środki na zakup materiałów, energii, usług
obcych i usług telekomunikacyjnych ( w tym zakup komputera oraz opracowanie i wdrożenie procedury
ochrony danych utajnionych).

Dział 754 – Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę
15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz na wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdów
OSP.

Dział 757 – Rozdział 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych – kredyty
i pożyczki”- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł, na obsługę długu w związku z rezygnacją
z zaciągania nowego zobowiązania ( zaplanowanego na rok 2020 kredytu).

Dział 801- „Oświata i wychowanie „ zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł, na remont PSP
w Podlesiu Dużym w związku z otrzymanym dofinansowaniem z rezerwy subwencji oświatowej.

Dział 851- „Ochrona zdrowia ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 095,37 zł, w związku
z wyższym wykonaniem w 2020 roku dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu .
W tym dziale dokonuje się zmiany przeznaczenia otrzymanych dochodów pochodzących z opłat za sprzedaż
alkoholi i przenosi się środki w kwocie 5 420,00 zł, przeznaczonych na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani (z rozdziału – 85154 do rozdziału 85195) na zadania
związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem osoby do
utworzonego w Urzędzie Gminy punktu obsługi interesanta w celu minimalizacji rozprzestrzeniania się
epidemii zgodnie z zapisami art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.

Dział 900 – Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – zwiększa się plan wydatków o kwotę
5 700,00 zł, zabezpieczając dodatkowe środki na zakup paliwa do ciągnika, remonty maszyn i urządzeń oraz
zakup usług związanych z oczyszczaniem terenu gminy po nawałnicy z 5.10.2020 roku.

– Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zwiększa się plan wydatków o kwotę
21 000,00 zł, zabezpieczając dodatkowe środki na zakup energii elektrycznej i remonty oświetlenia
ulicznego.

- Rozdział 90020” Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat produktowych” -
zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,00 zł, na zakup pozostałych usług.

- Rozdział 90095 ‘ Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł,
zabezpieczając środki na zakup materiałów do naprawy ogrodzenia placu zabaw w parku w Stromcu.

- na wydatkach majątkowych

Dział 010 – Rozdział 01010 „ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” zmniejsza się plan
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wydatków inwestycyjnych (po wykonaniu dokumentacji projektowo kosztorysowej) dla zadania:

1. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Słoneczna, Złota” o kwotę
8 500,00 zł,

2. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Złota, Słoneczna” o kwotę
10 000,00 zł.

Dział 600 - Rozdział 60017 ” Drogi wewnętrzne” zwiększa się środki w planie wydatków
inwestycyjnych o kwotę 2 800,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji do zadania
„Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże”. Gmina planuje
wystąpić na to zadanie z wniosek o wsparcie finansowe z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania.

Dział 800 – Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – zmniejsza się środki w planie o kwotę
50 000,00 zł, do zadania „Zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół” oraz
zwiększa się środki o kwotę 5 000,00 zł, do zadania „Zakup osobowego samochodu (mikrobus) do
przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół” na wydatki związane z zarejestrowaniem i ubezpieczeniem
pojazdu.

Dział 900 – Rozdział 90003 „ Oczyszczanie miast i wsi ” zwiększa się plan wydatków o kwotę
30 000,00 zł, na zadanie „ Zakup kosiarki- przystawka do ciągnika” do wykaszania poboczy i rowów na
terenie gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu zwiększył się o kwotę 199 131,91 zł, i obecnie
wynosi 2 071 800,75 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 179 552,43 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 2 975 800,75 zł, i pochodzą z następujących źródeł:

- 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 1 083 552,43 zł.

Rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę 50 000,00 zł, w związku z rezygnacją z zaciągania
zaplanowanego na rok 2020 nowego kredytu w kwocie 500 000,00 zł. Rozchody po zmianach wynoszą
904 000,00 zł..

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5A411B62-BDF2-4F31-96F5-5A12F5D59212. podpisany Strona 3


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1

	Punkt 2
	Punkt 2 zm. Ustęp 1
	Punkt 2 zm. Ustęp 1 Litera a
	Punkt 2 zm. Ustęp 1 Litera b

	Punkt 2 zm. Ustęp 2
	Punkt 2 zm. Ustęp 2 Litera a
	Punkt 2 zm. Ustęp 2 Litera b

	Punkt 2 zm. Ustęp 3
	Punkt 2 zm. Ustęp 3 Litera a

	Punkt 2 zm. Ustęp 4

	Punkt 3
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1
	Załącznik 2
	Załącznik 3
	Załącznik

