UCHWAŁA NR 170/20
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 16 listopada 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 215.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zgorzelec o kwotę 215.000,00 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 – 54.396.121,92 zł, z tego:
1) dochody bieżące – 49.349.705,21 zł,
2) dochody majątkowe – 5.046.416,71 zł.
2. po stronie wydatków – 54.437.287,78 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 44.785.895,64 zł,
2) wydatki majątkowe – 9.651.392,14 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 170/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 16 listopada 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:
1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.000 zł w § 0310 z tytułu ponadplanowych wpływów
z podatku od nieruchomości,
2) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów
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 kwocie 40.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych (§ 0500).
3. Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego: zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70.000 zł w § 0480 z tytułu ponadplanowych dochodów
z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
4. Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się plan dochodów bieżących
w kwocie 20.000 zł w § 2310 z tytułu ponadplanowych dochodów pochodzących z 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 kwocie 40.000 zł w § 2310 z tytułu
ponadplanowych dochodów pochodzących z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.
6. Rozdział 85295 „Pozostała dzialaność” – dokonuje się korekty technicznej w planie dochodów bieżących
i majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów”. Korekta dotyczy
przeniesienia planu dochodów bieżących w łącznej kwocie 255.910 zł z §§ 2057 i 2059 do planu dochodów
majątkowych w łącznej kwocie 255.910 w §§ 6257 i 6259.
Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 r.:
1. Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł
w § 6050 z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa chodnika na działce nr 421/2
w miejscowości Radomierzyce”.
2. Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” – zmniejsza się plan wydatków
majątkowych o kwotę 50.000 zł w § 6059 na zadaniu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne
pogranicza polsko-czeskiego, etap I”.
3. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym
SP w Żarskiej Wsi kwocie 9.300 zł w § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
4. Rozdział 85111 „Szpitale ogólne” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł
w § 6220 z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe pn. „Dotacja celowa dla SP ZOZ w Zgorzelcu na
dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w zakresie zapobiegania COVID-19”.
5. Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę
70.000 zł w § 6220 z przeznaczeniem na zadanie majątkowe 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”.
6. Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:
1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 15.900 zł w §§ 4307 i 4309 na zadaniu pn. „Gmina
Zgorzelec Wspiera Seniorów” w celu dostosowania go do zadań programowych,
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2) zwiększa się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 45.900 zł w §§ 6067 i 6069 na zadanie
pn. „Zakup wyposażenia w ramach projektu pn. Gmina Zgorzelec Wspiera Seniorów” oraz „Zakup i montaż
wyposażenia oraz urządzeń w ramach projektu pn. Gmina Zgorzelec wspiera Seniorów”.
7. Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży” – zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Żarskiej Wsi w łącznej
kwocie 9.300 zł z tytułu rezygnacji z akcji letniej w szkole.
8. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym GOPS
w Zgorzelcu o kwotę 25.000 zł w § 4330 z przeznaczeniem na zakup usług przez jst w zakresie umieszczania
dzieci w rodzinach zastępczych.
9. Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zmniejsza się plan wydatków majątkowych
o kwotę 70.000 zł w § 6220 na zadaniu pn. „Dotacja celowa dla GOK w Radomierzycach z przeznaczeniem
na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Tylicach”.
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