
UCHWAŁA NR 140/XX/2020 
RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

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: 

Zmiany (w zł) 
Dział Wyszczególnienie 

Zwiększenie Zmniejszenie 

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE GMINY, w tym: 80 000,00    80 000,00    

Dochody bieżące: 0,00    80 000,00    
855 Rodzina 0,00    80 000,00    

 
Środki Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych 
ustaw -  środki na dofinansowanie kosztów utworzenia Gminnego Żłobka 
„Bajeczkowo” w ramach programu „MALUCH+” 

0,00    80 000,00    

Dochody majątkowe: 80 000,00    0,00    

855 Rodzina 80 000,00    0,00    

 

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych -  środki na dofinansowanie kosztów 
budowy placu zabaw przy  Gminnym Żłobku „Bajeczkowo”, tworzonym w 
ramach programu „MALUCH+” 

80 000,00    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: 

Zmiany (w zł) 
Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Zwiększenie Zmniejszenie 

RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym: 40 000,00    40 000,00    

Wydatki bieżące: 40 000,00    40 000,00    

710  Działalność usługowa 40 000,00    0,00    

 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000,00    0,00    

  z tego: wydatki jednostek budżetowych 40 000,00    0,00    

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

   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00    0,00    
801  Oświata i wychowanie 0,00    40 000,00    

 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00    40 000,00    
  z tego: wydatki jednostek budżetowych 0,00    40 000,00    
  w tym:     - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 0,00    0,00    
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0,00    40 000,00    
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§ 2. Po wprowadzeniu w/w zmian planowany w 2020 roku deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 
4.129.970,50zł, 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 1.620.116,94 zł. 

§ 3. Zmienia §11 Uchwały Nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie 
budżetu Gminy Kroczyce na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 11.  

Ustala się następujące limity zobowiązań: 

1) z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu Gminy Kroczyce - 2.500.000,00 zł; 

2) z tytułu planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach pożyczki w kwocie 1.775.473,85 zł, z tego: 

a.na finansowanie planowanego na 2020 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją 
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”  – 
726.714,84 zł; 

b.na finansowanie planowanego na 2021 rok deficytu budżetowego, związanego z realizacją 
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - etap II”– 665.079,01  
zł; 

c.na finansowanie wydatków na inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Kroczyce - etap II”, ujętą w ramach przedsięwzięć, o których mowa 
w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – 383.680,00 zł”.. 

3) z tytułu zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż 
określone w art. 212 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych do kwoty 
10.000,00 zł”. 

§ 4. W §12 Uchwały Nr 99/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie budżetu 
Gminy Kroczyce na 2020 rok zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2) zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
pożyczki, o której mowa w §11 pkt 2, w wysokości 1.775.473,85 zł, która uruchomiona zostanie 
w transzach wynoszących odpowiednio: 

a.w roku 2020 – 726.714,84 zł; 
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b.w roku 2021 – 1.048.759,01 zł”.. 

§ 5. Dokonuje się zmian planowanych na 2020 rok przychodów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

§ 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 
 
 

Krzysztof Janikowski 
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Załącznik do uchwały Nr 140/XX/2020

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kroczyce na 2020 rok

Lp. Treść
Klasyfikacj

a

Wartość (w
zł)  przed
zmianą

Zmiana (w
zł)

Wartość (w
zł)   po

zmianach 

PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: 4 461 750,50   0,00  
4 461

750,50  

1
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy

§ 950 1 952 397,94   -501,00  
1 951

896,94  

2

Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z
udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy
zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Kroczyce - etap II")

§ 903 726 213,84   501,00   726 714,84  

3

Pożyczka na finansowanie zadania realizowanego z
udziałem środków, pochodzących z budżetu UE (dotyczy
zadania pn. "Budowa kanalizacji na terenie Gminy
Kroczyce - etap III i IV")

§ 903 384 275,48   0,00   384 275,48  

4

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych  i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków - dotyczy projektu pn. " Budowa kanalizacji
na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV"

§ 906 1 312 000,00   0,00  
1 312

000,00  

5

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy  o finansach publicznych  i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków - dotyczy projektu pn. "Odkrywam sekrety
nauki"

§ 906 45 895,66   0,00   45 895,66  

6

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych  i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków - dotyczy projektu pn. "Wiedza moją
potęgą"

§ 906 29 875,48   0,00   29 875,48  

7

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonymi w ustawie  o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

§ 905 11 092,10   0,00   11 092,10  

ROZCHODY OGÓŁEM, w tym: 331 680,00   0,00   331 680,00  

1 Spłaty otrzymanych krajowych  kredytów § 992 266 420,00   0,00   266 420,00  

2 Spłaty otrzymanych krajowych  pożyczek § 992 14 660,00   0,00   14 660,00  

3
Spłata pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków, pochodzących z budżetu UE

§ 963 50 600,00   0,00   50 600,00  
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