UCHWAŁA NR 228/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 14 czerwca 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 2021 r. poz. 305)
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
W Uchwale Nr 190/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Zgorzelec na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany: § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Limity zobowiązań:
1. Na pokrycie … (…),
2. Z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów na cele określone art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 4.500.000,00 zł”.
§ 2.
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

419.900,00 zł,

zgodnie

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 1.419.900,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec na 2021 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 4.
§ 3.
1. Dokonuje się zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Zgorzelec na 2021 r., tj.:
1) zwiększa się plan przychodów z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku
krajowym o kwotę 1.000.000,00 zł.
2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.527.165,86 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie
1.493.165,86 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 5.534.000,00 zł, z następujących tytułów:
1) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie 4.500.000,00 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,
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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 3.
§ 4.
Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:
1. po stronie dochodów – 50.787.599,64 zł, z tego:
1) dochody bieżące – 48.463.717,64 zł,
2) dochody majątkowe – 2.323.882,00 zł.
2. po stronie wydatków – 53.314.765,50 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 45.534.050,08 zł,
2) wydatki majątkowe – 7.780.715,42 zł.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 228/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 14 czerwca 2021 r.
Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2021 r.:
1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
a) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000 zł w § 0770 z tytułu ponadplanowych dochodów
ze sprzedaży nieruchomości gminnych,
b) zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 6.000 zł w §§ 0920, 0940, 0950 i 0970 w ramach
dostosowania planów do bieżącego wykonania dochodów z ww. tytułów.
2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 2.000 zł
w §§ 0960 i 0970 w ramach dostosowania planów do bieżącego wykonania dochodów z ww. tytułów (w tym
1.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej).
3. Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – zwiększa się plan
dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł w § 0880 z tytułu dodatkowych dochodów z opłaty prolongacyjnej.
4. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw” - zwiększa się plan dochodów bieżących w łącznej kwocie 2.000 zł w §§ 0640 i 0910 w ramach
dostosowania planów do bieżącego wykonania dochodów z ww. tytułów.
5. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 99.064 zł w § 2030 z tytułu dotacji celowej otrzymanej
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
Utworzenie Klubu Seniora w Gronowie w ramach programu rządowego Senior +,
b) zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie 100.936 zł w § 6330 z tytułu dotacji celowej otrzymanej
z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. Utworzenie Klubu Seniora w Gronowie w ramach programu rządowego Senior +.
6. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym CRT
w Radomierzycach w łącznej kwocie 47.900 zł, z tego: w § 0960 o kwotę 2.800 zł z tytułu otrzymanych
darowizn w postaci pieniężnej i w § 0970 o kwotę 45.100 zł z tytułu otrzymanego zwrotu składek ZUS
w związku z COVID 19.
Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 r.:
1. Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
700.000 zł w 6300 z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla powiatu zgorzeleckiego na
dofinansowanie zadania pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu zgorzeleckiego na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2398D relacji Żarska Wieś - Pokrzywnik na
odcinku 2847 mb od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+322,00 - etap I".
2. Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 200.000 zł w §§ 4270 i 4300 z przeznaczeniem na
bieżące utrzymanie dróg gminnych,
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 100.000 zł w § 6050 na zadania pn.: „Przebudowa
drogi gminnej nr 109123D w Jerzmankach na odcinku 280 mb” – 60.000 zł i „Przebudowa drogi gminnej nr
109129D w Jerzmankach na odcinku 230 mb” – 40.000 zł.
3. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 85.050 zł
w § 6050 na zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jędrzychowice na dz. nr 257/2” –
50.500 zł i „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sławnikowice na dz. nr 594 i 89/4” – 34.550 zł.
4. Rozdział 75023 „Urzędy gmin” - zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 182.000 zł
w §§ 4210, 4270 i 4430 z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania urzędu gminy (w tym
1.000 zł w § 4210 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej).
Id: 38631D3B-DA80-45FD-89F3-E1E3D7307B65. Uchwalony

Strona 3

5. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się plan wydatków bieżących
o kwotę 18.050 zł w § 4300 z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.
6. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym
wójta gminy o kwotę 253.100 zł w § 4010.
7. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 129.000 zł w § 4300 na realizację zadania pn. Utworzenie
Klubu Seniora w Gronowie w ramach programu rządowego Senior +,
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 131.000 zł w § 6050 na realizację zadania pn. Utworzenie
Klubu Seniora w Gronowie w ramach programu rządowego Senior +.
8. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży” – zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na
organizację półkolonii w szkołach podstawowych w Łagowie, Trójcy i Jerzmankach.
9. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się plan wydatków bieżących
w planie finansowym wójta gminy o kwotę 40.000 zł w § 4307 na koszty pośrednie związane z realizacją
projektu dotyczącego opieki żłobkowej nad dziećmi do lat 3.
10. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - dokonuje się korekty w planie finansowym CRT
w Radomierzycach w ramach środków przeznaczonych na zadania własne sołectw w 2021 r., tj. zwiększa się
plan
w § 4110 o 4.000 zł i zmniejsza się plan w § 4210 o 4.000 zł.
11. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się plan wydatków bieżących
w planie finansowym wójta gminy o kwot 12.000 zł w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii w świetlicy
wiejskiej w Gozdaninie i Tylicach.
12. Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym CRT
w Radomierzycach w łącznej kwocie 47.900 zł, z tego: w § 4110 o kwotę 45.100 zł na składki na ubezpieczenia
społeczne i w § 4300 o kwotę 2.800 zł (w ramach otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej).
Ponadto zwiększa się plan przychodów budżetu gminy z planowanego do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na rynku krajowym o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. z kwoty 3.500.000 zł do kwoty 4.500.000 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2021 r. planowany deficyt budżetu
gminy zwiększy się z kwoty 1.527.165,86 zł do kwoty 2.527.165,86 zł, który zostanie pokryty:
1) przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na rynku krajowym w kwocie
1.493.165,86 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.
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