UCHWAŁA NR 247/21
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 30 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.
§ 2.
Plan budżetu Gminy Zgorzelec po zmianach wynosi:
1. po stronie dochodów – 51.141.875,33 zł, z tego:
1) dochody bieżące – 48.748.929,48 zł,
2) dochody majątkowe – 2.392.945,85 zł.
2. po stronie wydatków – 53.669.041,19 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – 46.268.583,92 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.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 247/21
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2021 r.:
1. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36.000 zł
w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację dożynek
gminnych.
2. Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” - zwiększa się plan dochodów
bieżących o kwotę 20.000 zł w § 0350 z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.
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 łączną kwotę 21.000 zł z tego: 10.000 zł w § 0360 z tytułu dodatkowych wpływów od
spadków i darowizn oraz 11.000 zł w § 0500 z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku od czynności
cywilnoprawnych.
4. Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym
wójta gminy o kwotę 10.000 zł w § 2180 z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
5. Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” – zwiększa się plan dochodów
bieżących o kwotę 12.000 zł w § 2460 z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację
zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Zgorzelec”. Przedmiotowe środki stanowią refundację
wydatków, które zostały zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy Zgorzelec na 2021 r.
6. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 36.900 zł
w § 0960 z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych
gospodarką komunalną (tj. m.in. na utrzymanie czystości i porządku, naprawę infrastruktury technicznej, itp.).
Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2021 r.:
1. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się plan wydatków bieżących
o kwotę 4.000 zł w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami porządkowymi przy budynkach
komunalnych.
2. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie
43.600 zł w planie finansowym wójta gminy z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych (przy czym
wydatki w kwocie 36.000 zł finansowane są w ramach otrzymanej darowizny).
3. Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41.000 zł
w § 2820 z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom. Środki przeznaczone są dla OSP Trójca, OSP Radomierzyce i OSP Gronów na wkład własny
do realizacji projektu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie
zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W ramach tego programu zakupiony
zostanie sprzęt dla ww. jednostek OSP.
4. Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400 zł w §
4170 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z pracami komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu
nauczycieli.
5. Rozdział 85195 „Pozostała działalność" - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym
wójta gminy o kwotę 10.000 zł w § 4300 związanych z działaniami promocyjnymi dotyczącymi szczepień
w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
6. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym
wójta o kwotę 36.900 zł w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania terenów
gminnych (w ramach otrzymanej darowizny).
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