
UCHWAŁA NR XX/127/2020 
RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna  na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 ust 5, 
art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jedn. Dz. U.z 2019 r.  poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. Plan dochodów nie ulega zmianie i  wynosi 27 619 415,16 zł. 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 28 166 961,15 zł. 

§ 3. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:  
„ § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 547 545,99 zł,  
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  
1) kredytów w kwocie 508 000 zł.,  
2) 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 oraz wynikających 
z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, 
projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie  9 545,99 zł, 
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 
30 000,00 zł.” 
§ 4. Zmienia się zapisy § 3 A uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:  

„ § 3A Ustala się: 1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 347 545,99 zł, 
2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 800 000 zł - z tytułów 
wymienionych   w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.” 

§ 5. Aktualizuje się załącznik nr 4, nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie  z załącznikiem  
nr 3, nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku      
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .  

 
  
 

Przewodnicząca  Rady  
Gminy 

 
 

Monika Pająk 
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DOCHODY

Dział Rozdział § Treść
Kwota
dochodów

720 INFORMATYKA 0,00

72095 Pozostała działalność 0,00

2057

Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego 9 222,00

2059

Dotacje celowe 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
jednostki samorządu terytorialnego -9 222,00

Ogółem zmiana dochodów 0,00

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/127/2020

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 lipca 2020 r.
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Wydatki

Dział Rozdział Treść
Kwota

wydatków

720 INFORMATYKA 0,00

72095 Pozostała działalność 0,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

9 222,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 4

-9 222,00

852 POMOC SPOŁECZNA 10 000,00

85202 Domy pomocy społecznej -4 360,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -4 360,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 360,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 678,00

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -140,00

855 RODZINA -10 000,00

85504 Wspieranie rodziny -10 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10 000,00

900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

30 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 30 000,00

Wydatki majątkowe 30 000,00

Ogółem zwiększenie wydatków 30 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/127/2020

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 lipca 2020 r.
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w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 600 60016
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Jaśle- projekt

35 000 35 000
Urząd Gminy
Łączna

2 600 60016
Przebudowa drogi gminnej nr
1516005  w miejscowości Podłazie-

15 000 15 000
Urząd Gminy
Łączna

3 700 70095
Budowa parkingu przy budynku
biblioteki

70 000 70 000
Urząd Gminy
Łączna

4 754 75404
Wpłata na państywowy fundusz
celowy- zakup radiowocu osobowego
dla policyji

20 000 20 000
Urząd Gminy
Łączna

5 900 90002 Zakup wagi samochodowej 30 000 30 000
Urząd Gminy
Łączna

170 000 170 000 0 0 0 0 xOgółem

kredyty
i pożyczki

dotacje i
środki

pochodzące
z innych  źr.*

środki
wymienione

w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

dochody
własne jst

kredyty i
pożyczki

zaciągnięte na
realizację

zadania pod
refundację
wydatków

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki

Jednostka org.
realizująca
zadanie lub

koordynująca
program

rok
budżetowy

2020
(6+7+9+10)

w tym źródła finansowania

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/127/2020

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 lipca 2020 r.
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w złotych

1 2 3 4

1 347 545,99
I Kredyty i pożyczki 1 050 000,00

1. Kredyty § 952 1 050 000,00

1.1
Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z
podmiotem dysponującym środkami
pochodzącymi z budżetu U.E.

§ 952

2. Pożyczki § 952

3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanyz
udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.

§ 903

4.
Papiery wartościowe ( obligacje) których
zbywalność jest ograniczona

§ 931

4.1

Papiery wartościowe ( obligacje) których
zbywalność jest ograniczona, emitowane w
związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu
U. E

§ 931

5.
Papiery wartościowe ( obligacje) dopuszczone do
obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których
istnieje płynny rynek wtórny

§ 931

6. Nadwyżka z lat ubiegłych § 957

7. Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p § 950 288 000,00

8. Spłata pożyczek udzielonych § 951

9. Przelewy z rachunku lokat § 994

10. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941 -44

11.

Przychody wynikające z rozliczeń środków
określonychw art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków

§ 906 9 545,99

800 000,00
1. Spłaty kredytów § 992 800 000,00

1.1
Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z
zawarciem umowy z podmiotem dysponującym
środkami pochodzącymi z budżetu U. E

§ 992

2. Spłaty pożyczek § 992

3.
Spłaty pożyczek na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu U. E

§ 963

4.
Wykup obligacji komunalnych, których zdolność
jest ograniczona

§ 982

4.1

Wykup obligacji komunalnych, których zdolność
jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z
podmiotem dysponującym środkami
pochodzącymi z budżetu U.e

§ 982

5.
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych
do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla
których istnieje płynny rynek wtórny.

§ 982

6. Udzielone pozyczki § 991

7. Przelewy na rachunki lokat § 994

Przychody ogółem:

Rozchody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp. Treść
Klasyfikacja

§
Kwota
2020 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/127/2020

Rady Gminy Łączna

z dnia 29 lipca 2020 r.
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