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Uchwała nr ……../XXX/2021 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 12 października 2021r. 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2021r. poz. 1372) oraz art. 44 ust.2, 211, art. 212, art. 216, art. 217 ust. 2, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) oraz w związku z §2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze 
źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 1382) 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala 

 
§1 

 

1. Dokonuje się następujących przeniesień w ramach planowanych na 2021 rok źródeł dochodów 
Gminy Kroczyce: 

Dział Wyszczególnienie 
Zmiany (w zł) 

Zwiększenie Zmniejszenie 

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ, w tym: 

37 500,00    37 500,00    

 Dochody bieżące: 37 500,00    37 500,00    

851 Ochrona zdrowia 30 000,00    30 000,00    

  
Wpływy z różnych dochodów - środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID -19 na organizację transportu na szczepienia przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 

0,00    30 000,00    

  

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -

19 - dotyczy organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko 
SARS-CoV-2 

30 000,00    0,00    

852 Pomoc społeczna 7 500,00    7 500,00    

  
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z 

innych źródeł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 

realizację programu "Wspieraj Seniora"  

0,00    7 500,00    

  
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -

19 - dotyczy programu "Wspieraj Seniora" 

7 500,00    0,00    

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, w tym: 100 000,00    100 000,00    

 Dochody majątkowe: 100 000,00    100 000,00    

758 Różne rozliczenia 100 000,00    100 000,00    

  

Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora 
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych - Środki Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

0,00    100 000,00    

  
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 
dotyczy zadania pn. Przebudowa dróg w m. Biała Błotna 

100 000,00    0,00    
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2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2021 rok dochodach Gminy Kroczyce, 
ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 165/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z 
dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2021rok: 

Dział Wyszczególnienie 
Zmiany (w zł) 

Zwiększenie Zmniejszenie 

 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE, w tym: 33 417,10    0,00    

 Dochody bieżące 33 417,10    0,00    

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

14 167,10    0,00    

  
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym 
14 167,10    0,00    

758 Różne rozliczenia 19 250,00    0,00    

  
Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na pokrycie 

kosztów zajęć wspomagających uczniów 
19 250,00    0,00    

 
 

3. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2021 rok wydatkach Gminy Kroczyce, 
ustalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 165/XXIII/2020 Rady Gminy Kroczyce z 
dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2021 rok: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Zmiany (w zł) 

Zwiększenie Zmniejszenie 

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym: 160 256,15    0,00    

 Wydatki bieżące: 153 256,15    0,00    

801   Oświata i wychowanie 19 250,00    0,00    

  80101 Szkoły podstawowe 19 250,00    0,00    

    z tego: wydatki jednostek budżetowych 15 750,00    0,00    

    w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 15 750,00    0,00    

     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00    0,00    

    dotacje na zadania bieżące 3 500,00    0,00    

851   Ochrona zdrowia 84 006,15    0,00    

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 006,15    0,00    

    z tego: wydatki jednostek budżetowych 84 006,15    0,00    

    w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00    0,00    

     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 006,15    0,00    

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00    0,00    

  92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000,00    0,00    

    z tego: dotacje na zadania bieżące 50 000,00    0,00    

 Wydatki majątkowe: 7 000,00    0,00    

600   Transport i łączność 7 000,00    0,00    

  60016 Drogi publiczne gminne 7 000,00    0,00    

    z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00    0,00    

    
Dotyczy zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Inwestycji 

Lokalnych: 
    

    Przebudowa ulicy Orzeszkowej w Kroczycach 7 000,00    0,00    

§ 2 
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Po wprowadzeniu zmian wskazanych w §1, wartość planowanego deficytu budżetowego zwiększa się 
i wynosi 3.582.492,69 zł, a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody: 

1) pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, dotyczącą zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce 
– etap II” – kwota 1.562.200,00 zł,  

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu środków (otrzymane w 2020r. i niewykorzystane do końca tego roku 
środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych) – 1.242.523,08 zł, 

3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi– kwota 69.839,05 zł; 

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych – kwota 707.930,56 zł. 

 
§ 3 

 
1. Dokonuje się zmiany planowanych na 2021 rok kwot przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 

do niniejszej uchwały. 
2. Wprowadza się zmiany planowanych na 2021 rok wydatków realizowanych w formie dotacji, 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 
3. Wprowadza się zmiany planowanych na 2021 rok wydatków majątkowych, zgodnie z 

załącznikiem nr 3. 
4. Wprowadza się zmiany planu wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji 

wydatków bieżących, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z 
załącznikiem nr 4. 

5. Wprowadza się zmiany planu wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji 
wydatków majątkowych, finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.         
   

 


