Uchwała Nr XXI/ 186 /2020
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art. 218,
art.220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art.222, art.235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust.
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 za
zmianami), Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Gminy Święciechowa na rok 2020 przyjętym Uchwałą Nr XV/124/2019 Rady
Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2020 o kwotę 20.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2) dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2020 o kwotę 20.000,00 zł oraz
zmian po stronie wydatków na kwotę: 7.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie
40.295.290,01 zł,
z tego:
 dochody bieżące w kwocie
39.349.832,72 zł,
 dochody majątkowe w kwocie
945.457,29 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.672.453,07 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych w kwocie: 640.476,62 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie
454.307,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie
186.168,96 zł.”
2. § 2 uchwały Nr XV/124/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r. otrzymuje
brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 48.879.053,01 zł,
z tego:
 wydatki bieżące w kwocie
37.545.994,88 zł,
 wydatki majątkowe w kwocie
11.333.058,13 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości
12.672.453,07 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
2. wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 538.734,40 zł, z
tego:
- wydatki bieżące w kwocie
538.734,40 zł,
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3. wydatki majątkowe w kwocie 11.333.058,13 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4,
4/1 i 4/2 do uchwały.”
§ 3. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy na rok 2020” dokonuje się zmian

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2020” dokonuje się zmian zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2020” otrzymuje brzmienie jak
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 4/2 „Jednoroczne wydatki majątkowe w roku 2020” po dokonanych zmianach
otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7/1 i 7/2 zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 otrzymują
brzmienie jak załączniki nr 5/1 i 5/2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Machowiak
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