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UCHWAŁA NR …/XXIII/2020 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 14 grudnia 2020r. 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2020 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 
2020r. poz. 713 ze zm.) 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 2019r. poz. 869 ze zm.),  

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala 

§1 
 

1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2020 rok dochodach Gminy Kroczyce, ustalonych 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. w 
sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2020 rok: 

Dział Wyszczególnienie 
Zmiany (w zł) 

Zwiększenie Zmniejszenie 

RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym: 99 349,94    0,00    

 Dochody bieżące: 99 349,94    0,00    

758 Różne rozliczenia  29 500,00    0,00    

  

Częśd oświatowa subwencji ogólnej z budżetu paostwa przeznaczona 
na sfinansowanie przez nauczycieli zakupu usług dostępu do Internetu, 
sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęd realizowanych z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd 

29 500,00    0,00    

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69 849,94    0,00    

  

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację zadao bieżących jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na 
unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, pochodzące z 
WFOŚiGW - 34.924,97 zł i z NFOŚiGW - 34.924,97 zł 

69 849,94    0,00    

 
 

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2020 rok wydatkach Gminy Kroczyce, ustalonych 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. w 
sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2020 rok: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 
Zmiany (w zł) 

Zwiększenie Zmniejszenie 

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym: 99 349,94    41 149,08    

Wydatki bieżące: 99 349,94    0,00    

801   Oświata i wychowanie 29 500,00    0,00    

  80195 Pozostała działalnośd 29 500,00    0,00    

    z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 500,00    0,00    
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900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 69 849,94    0,00    

  90095 Pozostała działalnośd 69 849,94    0,00    

    z tego: wydatki jednostek budżetowych 69 849,94    0,00    

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

     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadao 69 849,94    0,00    

Wydatki majątkowe: 0,00    41 149,08    

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00    41 149,08    

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00    41 149,08    

    z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00    41 149,08    

    Dotyczy zadania:     

    
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza w m. 
Kroczyce 

0,00    41 149,08    

    
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 

0,00    0,00    

 
§ 2 

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany w 2020 roku deficyt budżetowy zmniejsza się i wynosi 3.287.447,42 zł, 

a jako źródła jego finansowania wskazuje się następujące przychody: 

1) pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
zaciągniętą w 2019r. na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap 
III i IV”– kwota 384.275,48 zł,  

2) planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap 
II” – kwota 726.714,84 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 (Dz.U. z 2019r., poz. 2277 ze zm.) – kwota 11.092,10 zł; 

4) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2019r. poz. 869 ze zm.)  i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 
udziałem tych środków – kwota 1.387.771,14 zł, czego: 
a. środki dotyczące projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – etap III i 

IV” wynoszą 1.312.000,00 zł, 
b. środki dotyczące projektu pn. „Odkrywam sekrety nauki” wynoszą 45.895,66 zł, 
c. środki dotyczące projektu pn. „Wiedza moją potęgą” wynoszą 29.875,48 zł; 

5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych – kwota 777.593,86 zł. 

 
§ 3 

 
1. Dokonuje się zmian planowanych na 2020 rok kwot przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 
2. Dokonuje się zmian planowanych na 2020 rok wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały 
 

§ 4 
W §9 Uchwały Nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy 
Kroczyce na 2020 r. dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
 

„4. W Dz. 758 wprowadza się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 911.374,00 zł, z których 118.850,92 zł przeznacza się na dofinansowanie 
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zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza w m. Kroczyce”, ujętego w budżecie Gminy Kroczyce w 
Dz. 900 Rozdz. 90015. 
 
Pozostałe dochody w wysokości 792.523,08 zł nie zostaną wydatkowane w roku 2020.” 

 
§ 5 

Dokonuje się zwiększenia o 29,00 zł wartości dochodów do odprowadzenia do budżetu paostwa wskazanych w 
Dz. 750 Rozdz. 75011 w załączniku nr 6 do Uchwały nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 
2019r. w sprawie budżetu Gminy Kroczyce na 2020 rok. 

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§ 7 

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

     

 

 

   Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce 

 Krzysztof Janikowski 


