
WÓJT GMINY
ŁĄCZNA

RADA GMINY ŁĄCZNA 

Włynęło, dn.

Uchwała Nr 

Rady G m in y ........

Projekt

z dnia

w  sprawie uchwalenia budżetu G m in y ............................... na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 

217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 26 964 000 zł, 

z tego:

a) dochody bieżące 22 300 217 zł

b) dochody majątkowe 4 663 783 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 27 472 000 zł, 

z tego:

a) wydatki bieżące 21 873 690 zł

b) wydatki majątkowe 5 598 310 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się lim ity wydatków na w ieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 

budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się lim ity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotow i realizowane w roku 

budżetowym w wysokości 5 990 017 zł,

a) wydatki bieżące 511 707 zł

b) wydatki majątkowe 

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

5 478 310 zł



Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 508 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie -  508 000 zł.

§ 3A

Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 358 000 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 850 000 zł 

-  z ty tu łów  wymienionych w załączniku nr 5

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości -120  000 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 69 000 zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 69 000 zł,

§3

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 564 000 zł z ty tu łu  wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 564 000 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -  ustawa z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn .zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 64 000 zł z tytu łu  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 87 000 zł na realizację zadań określonych w programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - 

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 16 000 zł z tytu łu  opłat za korzystanie ze środowiska 

i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 16 000 zł na finansowanie systemu ochrony 

środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz.1396 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł z tytu łu  opłat za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych , oraz wydatki w kwocie 20 000 zł na zadania w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).



§7

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów 

budżetowych: przychody -  1 708 076 zł, koszty - 1  708 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów 

jednostek budżetowych: dochody -  245 070 zł; wydatki -  245 070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podm iotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się lim ity zobowiązań z tytu łu  kredytów :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900 000 zł w tym:

1.1. kredyty 900 000 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 508 000 zł, w tym;

2.1. kredyty 658 000 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 592 000 zł w tym:

3.1. zaciągane kredyty -  592 000 zł

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2020 r. do kwoty 300 000 zł 

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 300 000 zł

§ 1 1

Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na 

uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach 

działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, 

z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na 

inwestycyjne w tym w ieloletnie związanych ze:



- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile 

zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 

albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te 

nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach 

działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż 

bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z lim itów  zobowiązań, o których mowa 

w § 9 niniejszej uchwały.

8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10

§12

Wykonanie Uchwały powierza się W ójtow i.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku


