UCHWAŁA NR 242/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 11 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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.
Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 r. w następujący sposób:
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zgorzelec, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Zgorzelec, zgodnie
z załącznikiem nr 3.
§ 2.
Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:
1. po stronie dochodów – 50.942.237,26 zł, z tego:
1) dochody bieżące – 48.549.291,41 zł,
2) dochody majątkowe – 2.392.945,85 zł.
2. po stronie wydatków – 53.469.403,12 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 46.068.945,85 zł,
2) wydatki majątkowe – 7.400.457,27 zł.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: FDEBCF14-3D00-434B-B8AC-79AEE88C99CC. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 242/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 11 sierpnia 2021 r.
Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2021 r.:
1. Rozdział 75618 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw”:
a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 18.000 zł w § 0460 z tytułu ponadplanowych wpływów
z opłaty eksploatacyjnej,
b) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł w § 0490 z tytułu ponadplanowych wpływów
z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.
2. Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę
27.794,77 zł w § 2030, w związku z otrzymaniem dotacji, pochodzących z rezerwy celowej przeznaczonej na
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok.
3. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym
SP w Osieku Łużyckim o kwotę 4.000 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów (otrzymane
wyróżnienie finansowe za udział w programie edukacyjnym).
4. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym
wójta gminy o kwotę 4.000 zł w § 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów.
5. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się plan dochodów bieżących
o kwotę 230.825 zł w § 2057 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. Przedmiotowe środki przeznaczone są na
realizację projektu pn. „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat w Gminie Zgorzelec”. Dokonuje
się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 r.:
1. Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” – zmniejsza się plan wydatków
majątkowych o kwotę 20.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie
przekazania sieci wod-kan. w miejscowości Gronów, Sławnikowice, Jędrzychowice i Żarska Wieś”.
2. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 45.000 zł w planie finansowym wójta gminy
z przeznaczeniem na bieżąc funkcjonowanie urzędu gminy, z tego: 15.000 zł w § 4430 na różne opłaty
i składki i 30.000 zł w § 4300 z przeznaczaniem na czynsz i opłatę wstępną z tytułu umowy leasingu
operacyjnego samochodu terenowego typu pick-up na potrzeby CRT w Radomierzycach,
b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.000 zł w § 6050 na zadaniu pn. „Przebudowa dachu
budynku urzędu gminy wraz z modernizacją elewacji zewnętrznej”.
3. Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:
a) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Osieku Łużyckim w kwocie 4.000 zł
w § 4300 z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów,
b) zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym SP w Łagowie w kwocie 19.800 zł
w § 4270 na zakup usług remontowych dotyczących wymiany więźby dachowej i belek stropowych,
c) dokonuje się korekty nazwy zadania inwestycyjnego w planie finansowym SP w Jerzmankach, tj.:
dotychczasowe zadanie pn. „Zakup i montaż monitoringu szkolnego w SP w Jerzmankach” otrzymuje
brzmienie „Modernizacja serwerowni oraz przebudowa sieci LAN w SP w Jerzmankach”, a także zwiększa
się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację tego zadania o kwotę 1.215 zł w § 6050.
4. Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – zwiększa się plan wydatków bieżących
w planie finansowym Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach o łączną kwotę 234.275 zł na
realizację projektu pn. „Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat w Gminie Zgorzelec”.
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5. `Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi" - dotychczasowe zadanie majątkowe pn.
„Budowa ogrodzenia betonowego wokół PSZOK w Żarskiej Wsi" otrzymuje brzmienie, tj. „Budowa ogrodzenia
wokół PSZOK w Żarskiej Wsi oraz wokół PSZOK w Jerzmankach".
6. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym
wójta o kwotę 11.329,77 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania
terenów gminnych.
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