
UCHWAŁA NR XV.115.2020 
RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 9 czerwca 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) , 
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 z tego: 27 883 716,91 zł, 
a)bieżące w kwocie 27 732 716,91 zł, 
b)majątkowe w kwocie 151 000,00 zł, 
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 
2. Ustala się wydatki Gminy Stromiec w łącznej kwocie z tego: 30 250 877,29 zł, 
a)bieżące w kwocie 26 680 634,91 zł, 
b)majątkowe w kwocie 3 570 242,38 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 2 367 160,38 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi 
z następujących środków: 

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 1 867 160,38 zł, 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 321 160,38 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 1 883 613,00 zł, 

c) wolnych środków z roku 2019 w kwocie 937 547,38 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. 

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.  
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§ 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 3 690,00 zł, w tym:

- na dochodach bieżących

Dział 750 – Rozdział 75023 „ Urząd gminy(miast i miast na prawach powiatu) ” - zwiększenie o kwotę
3 690,00 zł, tytułem wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie gminne.

Zmiany w planie wydatków:

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia na łączną kwotę 31 500,00 zł, w tym:

- na wydatkach bieżących

Dział 400 – Rozdział 40002 „Dostarczanie wody” zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł na remonty sieci
wodociągowej na odcinku 150 m w ul. Szkolnej w Stromcu.

Dział 700 - Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami ” zwiększenie o kwotę
23 000,00 zł, na uregulowanie stanu prawnego poprzez zasiedzenie dróg gminnych Sielce, Żust, Pietrusin-
Stara Wieś

Dział 750 - Rozdział 75023 „Urząd Gminy ( miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie o kwotę
10 000,00 zł, na wymianę 2 komputerów w Urzędzie Gminy.

Dział 754- Rozdział 75412 „Ochotnicze Straż Pożarne” zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł,
z przeznaczeniem na wkład własny do złożonych przez OSP Dobieszyn wniosków na zakup wyposażenia
i umundurowania -dotacja celowa.

Rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” przesunięto środki w kwocie 9 511,16 zł, na działania
kryzysowe z Rozdziału 85295 z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu.

Dział 852- Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 511,16 zł,
(środki przesunięto do Rozdziału 75421 „ Zarządzanie kryzysowe” w Urzędzie Gminy).

Dział 900 - Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł,
na wydatki związane z opłaceniem kary pieniężnej za niewykonanie przez mieszkańców obowiązku
wymaganego w 2018 roku poziomu recyklingu odpadów komunalnych.

Dział 921 - Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększenie o kwotę
40 000,00 zł, na ochronę zabytków gminnych ( dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie
zabytkowego kościoła w Dobieszynie).

Pozostałe zmiany to przesunięcia środków w ramach działu w celu zabezpieczenia prawidłowej
klasyfikacji budżetowej.

- na wydatkach majątkowych

Dział 600 – Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne”

1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 220 000,00 zł. dla zadania „p. Przebudowa dróg gminnych: nr
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”
(zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych – 65% kosztów kwalifikowanych – po
przetargu).

2.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł, dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr
110515W Pietrusin – Stromiecka Wola – Żust Etap II” na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.

3.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł, dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr
110537W Sułków przez wieś Sielce, od drogi krajowej r 48” na wykonanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej.

4. Zwiększa się plan wydatków na kwotę 20 000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego „ Przebudowa drogi
gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec o długości 998 mb, 110514W Stara Wieś-Stromiecka Wola-
Stromiec o długości 484 mb, 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola – Żust o długości 892 mb.
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5.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej dla nowego zadania „Przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Stromiec ( droga nr
110524W od drogi powiatowej nr 1128W).

Dział 754- Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne ” zwiększa się plan wydatków o kwotę
220 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania „ Zakup średniego samochodu strażackiego
dla OSP Podlesie Małe”.

Zmniejsza się plan wydatków (dotacja dla OSP na zakup średniego samochodu pożarniczego) o kwotę
150 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu zwiększył się o kwotę 35 190,00 zł, i obecnie
wynosi 2 367 160,38 zł, (deficyt). Powstały deficyt budżetowy planuje się pokryć przychodami
pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500 000,00 zł, z dotacji otrzymanej
w 2019r. z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 867 160,38 zł na realizację inwestycji
drogowych w roku 2020.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 321 160,38 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,

- wolnych środków z roku 2019 w kwocie 937 547,38 zł.

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