UCHWAŁA NR 152/20
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 7 września 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 2020 r. poz. 713 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.
Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2020 r. w następujący sposób:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 311.328,83 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 311.328,83 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2020 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 2.
Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:
1. po stronie dochodów – 53.406.909,32 zł, z tego:
1) dochody bieżące – 49.073.402,61 zł,
2) dochody majątkowe – 4.333.506,71 zł.
2. po stronie wydatków – 53.448.075,18 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 44.602.757,84 zł,
2) wydatki majątkowe – 8.845.317,34 zł.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 152/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 7 września 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 o kwotę 5.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od czynności
cywilnoprawnych.
2. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” - zwiększa się plan
dochodów bieżących w łącznej kwocie 126.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu:
1) podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 6.000 zł,
2) podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 120.000 zł.
3. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe:
1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 77.553,12 zł w § 2030,
2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.375,71 zł w § 6330, w związku z otrzymaniem
dotacji, pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego za 2019 rok.
4. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - zwiększa się plan dochodów bieżących
o kwotę 25.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych
z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
5. Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Publicznego
Przedszkola Krasnoludki o kwotę 31.100 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. zwrotu 50%
składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19.
6. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie
35.300 zł, z tego:
1) z wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem
na zadania w zakresie pomocy społecznej,
2) z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970), tj. zwrotu 50% składek ZUS w ramach tarczy
antykryzysowej COVID-19 w kwocie 15.300 zł.
7. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” – dokonuje się korekty technicznej w zaklasyfikowaniu dochodów
bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jst. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego
i przeznaczone są na realizację projektu pn. „Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów”, który realizowany będzie
w latach 2020-2023. Przedmiotowa korekta polega na przeniesieniu kwoty 61.706 zł z § 2057 do § 2059.
8. Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie
finansowym Publicznego Żłobka Muchomorek o kwotę 8.000 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych
dochodów, tj. zwrotu 50% składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19.
9. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł
w § 0960 z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.
Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 r.:
1. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”:
1) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 47.000 zł w § 6150 z przeznaczeniem na zadanie
pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kunów”,
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2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 78.300 zł w § 6010 z przeznaczeniem na zadanie
pn. „Objęcie udziałów w spółce wodno-kanalizacyjnej SUPLAZ”.
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26.000 zł
w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.
3. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się plan wydatków bieżących
o kwotę 10.000 zł w § 4270 „Zakup usług remontowych”.
4. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.300 zł
w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie usług RODO i BHP.
5. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym
SP w Żarskiej Wsi w łącznej kwocie 27.000 zł, z tego: w § 4240 o kwotę 17.000 zł (na zakup środków
dydaktycznych i książek) i w § 4300 o kwotę 10.000 zł.
6. Rozdział 80104 „Przedszkola” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 46.000 zł
w § 2540 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
(Chatka Puchatka w Radomierzycach).
7. Rozdział 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę
10.000 zł w § 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób
powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Zgorzelec w ramach Strategii Promocji i Profilaktyki
dla Gminy Zgorzelec na lata 2018-2022.
8. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym
GOPS w Zgorzelcu o kwotę 20.000 zł na zakup usług przez jst od innych jst na zadania związane z opłatą za
pobyt mieszkańców gminy w dps-ach.
9. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – dokonuje się korekty w planie finansowym GOPS
w Zgorzelcu, tj. zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 20.000 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę
20.000 zł w związku z otrzymaną darowizną na zadania w zakresie pomocy społecznej.
10. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł
w § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie bieżącej naprawy oświetlenia
drogowego.
11. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.228,83 zł
w § 4300 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury gminnej.
12. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł
w § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach prowadzenia letnich warsztatów dla
dzieci (wydatek sfinansowany jest w ramach otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej).
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