
UCHWAŁA NR XVI.124.2020 
RADY GMINY STROMIEC 

z dnia 30 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:  27 948 579,91 zł, 
a) bieżące w kwocie 27 797 579,91 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: 30 496 375,61 zł, 
a) bieżące w kwocie 26 785 133,23 zł, 
b) majątkowe w kwocie 3 711 242,38 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 2 547 795,70 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 1 892 248,32 zł, 

c) wolnych środków w kwocie 155 547,38 zł. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 501 795,70 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 1 109 547,38 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  

Do Uchwały Rady Gminy Stromiec 

nr  XVI.124.2020 z dnia 30.06.2020r. 

Zmiany w planie dochodów  

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia na łączną kwotę 2 625,00 zł, w tym:  

- na dochodach bieżących  

Dział 756 – Rozdział 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw”  - zmniejszenie o kwotę 2 625,00 zł, tytułem opłat na sprzedaż alkoholu 
– wydano w 2020 roku dwie decyzje o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach 
ponoszących opłaty za sprzedaż alkoholu.                   -  

Zmiany w planie wydatków: 

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 178 010,32 zł, w tym:  

- na wydatkach bieżących  

Dział 700 - Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa  się  plan 
wydatków  o kwotę 30 000,00 zł, na wykonanie remontu dachu budynku gminnego w Ksawerowie Starym. 

Dział 851- Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 
8 635,32 zł, z tytułu niewydatkowanych środków z roku 2019 oraz zmniejsza się  plan wydatków o kwotę 
2 625,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wpływów w 2020 roku z tyt. opłat za sprzedaż alkoholu.  

Dział 900 – Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – zwiększa się plan wydatków              
o kwotę 1 000,00 zł, na remont kosiarki.    

- na wydatkach majątkowych 

Dział 010 – Rozdział 01010 „ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” zwiększa się plan 
wydatków  inwestycyjnych na zadanie „ Budowa studni głębinowej na potrzeby SUW Dobieszyn” o kwotę 
50 000,00 zł. 

 - Rozdział 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” wprowadza się do realizacji nowe 
zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże od km 0+000 do km 
0+174” na kwotę 86 000,00 zł, (gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie - Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich   o dofinansowanie 
realizacji zadania ze środków na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w zakresie realizacji takich zadań 
jak budowa lub modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł,- umowa na dotację będzie podpisana w lipcu 
2020 roku).   

  

Dział 600 – Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne” wprowadza się do realizacji nowe zadanie 
inwestycyjne „ Przebudowa drogi gminnej nr 110517W w Stromcu ul. Folwarczna do drogi krajowej nr 48” 
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeznacza się kwotę 5 000,00 zł. 

Dział 754-Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przesuwa  się środki w kwocie 220 000,00 zł,                
z zadania inwestycyjnego „ Zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Podlesie Małe” na udzielenie 
dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Podlesie Małe.     

 W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 180 635,32 zł,                         
i obecnie wynosi 2 547 795,70 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 1 883 613,00 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 155 547,38 zł.   

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 501 795,70 zł, i pochodzą z następujących źródeł: 

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500 000,00 zł, 
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- 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 1 109 547,38 zł.  

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