UCHWAŁA NR 131/20
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.)
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
W Uchwale Nr 111/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Zgorzelec na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany: § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Limity zobowiązań:
1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 5.803.676,00 zł, w tym
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości
1.303.676,00 zł”.
§ 2.
Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 r. w następujący sposób:
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2019 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi oraz w planie wydatków związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3.
Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:
1. po stronie dochodów – 50.264.008,52 zł, z tego:
1) dochody bieżące – 46.819.497,52 zł,
2) dochody majątkowe – 3.444.511,00 zł.
2. po stronie wydatków – 50.905.174,38 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 43.239.837,04 zł,
2) wydatki majątkowe – 7.665.337,34 zł.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 131/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2020 r.:
1. Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – zwiększa się plan
dochodów bieżących w kwocie 15.000 zł w § 0340 z tytułu ponadplanowych dochodów z wpływów z podatku
od środków transportowych.
2. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw” - zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 10.000 zł w § 0410 z tytułu
ponadplanowych dochodów z wpływów z opłaty skarbowej.
3. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 25.000 zł
w § 0780 z tytułu wpływów ze zbycia praw majątkowych, tj. 5 udziałów o wartości 5.000 zł za 1 udział, jakie
Gmina Zgorzelec posiadała w Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Jeleniej Górze.
4. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę
50.000 zł w § 0490 z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 r.:
1. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł
w § 4440 z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.
2. Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł
w § 4300 na zakup usług pozostałych w zakresie dostarczenia ciepłych posiłków regeneracyjnych dla
żołnierzy pełniących służbę w ramach ochrony i kontroli granic państwa w ramach konieczności
powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARSCoV-2.
3. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym SP
w Jerzmankach o kwotę 30.000 zł w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż monitoringu
w SP w Jerzmankach”.
4. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”:
a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa placów
zabaw w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania
szans wśród dzieci i młodzieży”, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania,
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w § 6220 na zadanie pn. „Dotacja celowa
dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach
w ramach programów społecznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i wyrównywania szans
wśród dzieci i młodzieży”.
5. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 30.000 zł w § 4300.
6. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę
50.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa ogrodzenia betonowego wokół PSZOK w Żarskiej Wsi”.
7. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej,
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6230 poznaczonych na zadanie pn.
„Dotacje w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska –
przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne”.
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8. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł
w § 6050 na zadanie pn. „Budowa piłkochwytów na boisku sportowym w Ręczynie”.
Ponadto wprowadza się zmianę w budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 r., odnoszącej się do limitu zobowiązań
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, która pozwoli na zachowanie bieżącej
płynności finansowej budżetu. Dodatkowo w ustalonym limicie zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie
przejściowego deficytu w łącznej wysokości 5.803.676,00 zł, wyodrębnia się kwotę kredytu
krótkoterminowego zaciąganego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.303.676,00 zł, tj. na realizację zadania pn.
„Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, Etap V”.
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