UCHWAŁA NR 193/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 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 2021 r. w następujący sposób:
1. Zmniejsza się
z załącznikiem nr 1.

plan

dochodów

budżetu

Gminy

Zgorzelec

o kwotę

984.000,00 zł,

zgodnie

2. Zwiększa się
z załącznikiem nr 2.

plan

wydatków

budżetu

Gminy

Zgorzelec

o kwotę

50.000,00 zł,

zgodnie

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2021 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 2.
1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2021 r., tj.:
1) zwiększa się plan przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00 zł;
2) zwiększa się plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 984.000,00 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.527.165,86 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie
493.165,86 zł,
2) przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00 zł,
3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 984.000,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.534.000,00 zł, z następujących tytułów:
1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 3.500.000,00 zł,
2) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00 zł,
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 984.000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
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§ 3.
Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:
1. po stronie dochodów – 48.715.931,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące – 46.961.485,00 zł,
2) dochody majątkowe – 1.754.446,00 zł.
2. po stronie wydatków – 50.243.096,86 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 44.072.431,44 zł,
2) wydatki majątkowe – 6.170.665,42 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 193/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 14 stycznia 2021 r.
Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2021 r.:
1. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę
984.000 zł
w § 6290 z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł. Środki
pochodzą z RPIL, a zmiana jest koniecznością dostosowania planu do obowiązujących przepisów finansowych.
2. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – dokonuje się korekty technicznej w planie finansowym
SP w Osieku Łużyckim, tj.: zmniejsza się plan dochodów w § 0960 o kwotę 100 zł, a zwiększa się plan
dochodów w § 0690 o kwotę 100 zł.
3. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – dokonuje się korekty technicznej
w planie finansowym SP w Łagowie, tj.: zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o kwotę 500 zł, a zwiększa się
plan dochodów w § 0670 o kwotę 500 zł.
Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 r.:
1. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – w związku z rozstrzygnięciem
postepowania przetargowego na realizację projektu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne
pogranicza polsko-czeskiego, etap I” zwiększa się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 291.082 zł
w §§ 6050, 6058 i 6059.
2. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych
o kwotę 100.000 zł w § 6060 na zadaniu pn. „Wykup gruntów na potrzeby realizacji zadań publicznych na terenie
gminy”.
3. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:
a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa parkingu przy
siedzibie Urzędu Gminy”,
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa dachu
budynku urzędu gminy wraz z modernizacją elewacji zewnętrznej”.
4. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym
SP w Trójcy w § 4260 o kwotę 9.000 zł na zakup energii.
5. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym
SP w Jerzmankach w § 4440 o kwotę 11.803 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.
6. Rozdział 90095 „Pozostała działalność”:
a) dokonuje się korekty w planie wydatków przewidzianych w ramach środków przeznaczonych na zadania
własne sołectw w 2021 r., tj. zmniejsza się plan: w § 4110 o kwotę 10.000 zł, w § 4120 o 5.000 zł
i w § 4210 o 35.000 zł,
b) zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 1.885 zł w planie finansowym wójta.
7. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - zmniejsza się plan wydatków majątkowych
o kwotę 150.000 zł w § 6220 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku gminnego na siedzibę GOK, klub Seniora
i świetlicę wiejską w Jędrzychowicach, Etap I”.
8. Rozdział 92195 „Pozostała działalność” - dokonuje się korekty w planie wydatków przewidzianych
w ramach środków przeznaczonych na zadania własne sołectw w 2021 r., tj. zwiększa się plan:
w § 4210 o 25.000 zł i w § 4300 o 25.000 zł.
Ponadto dokonuje się korekty w planie przychodów budżetu gminy na 2021 r., tj.:
1) zwiększa się plan przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 50.000,00 zł (środki pochodzą ze
spłaty pożyczki udzielonej Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura z siedzibą w Koźlice 1 na wyprzedzające
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finansowanie realizacji projektu pn. „Poznać i zrozumieć. Pamięć w imię przyszłości” w ramach Programu
Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020),
2) zwiększa się plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 984.000,00 zł (środki
pochodzą z niewykorzystanej w 2020 r. kwoty dochodów z RPIL przeznaczonych dla Gminy Zgorzelec).
W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy wynosić będzie 1.527.165,86 zł.
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