Uchwała Nr 0007.XXXII.244.2021
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 27 września 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Suchy Dąb na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje:

§ 1 . W uchwale Rady Gminy Suchy Dąb Nr 0007.XXIII.166.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy Dąb na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:
1) Określone w § 1 dochody budżetu gminy zwiększa się do kwoty 28.352.078,57 zł, w tym
dochody bieżące zwiększa się do kwoty 23.412.125,23 zł a dochody majątkowe pozostają
bez zmian- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Określone w § 2 wydatki budżetu gminy zwiększa się

do kwoty 29.948.601,57 zł,

w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 22.736.485,17 zł, a wydatki majątkowe
zmniejsza się do kwoty 7.212.116,40 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Zmienia się określone w § 2 lit. b zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały, w tym:

 zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy w Suchym Dębie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
/-/ Małgorzata Cyra

Uzasadnienie:
Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów, m.in.:




zwiększa się o kwotę 11.410,00 zł subwencję ogólną w części oświatowej zgodnie z pismem
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września
2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających,
zwiększa się o kwotę 4.390,29 zł wpływy z opłat z Urzędu Skarbowego za zezwolenie na
sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
zwiększa się o kwotę 16.800,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na realizację zadania
w zakresie kultury.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się środki w budżecie gminy po stronie
dochodów następująco:
 kwotę 10.000,00 zł z działu 851, rozdziału 85195 § 0970 – z wpływów z różnych dochodów na
dział 851 rozdział 85195 § 2180 – na wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdział. COVID-19,
 kwotę 18.640,00 zł z działu 851, rozdziału 85195 § 2700 – z wpływów środków na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (…), pozyskanych z innych źródeł na dział 851
rozdział 85195 § 2180 – na wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 kwotę 6.861,00 zł z działu 852, rozdziału 85295 § 2700 – z wpływów środków na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (…), pozyskanych z innych źródeł na dział 852
rozdział 85295 § 2180 – na wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 kwotę 7.272,00 zł z działu 852, rozdziału 85215 § 2700 – z wpływów środków na
dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (…), pozyskanych z innych źródeł na dział 852
rozdział 85215 § 2180 – na wpływy ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 kwotę 300.000,00 zł z działu 758, rozdziału 75816 § 6290 – z wpływów środków na
dofinansowanie własnych inwestycji gmin (…), pozyskanych z innych źródeł na dział 758
rozdział 75816 § 6100 – na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków polegających na:
1) zwiększeniu budżetu, w tym m.in. na:



działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 4.390,29 zł,
realizację zadań w zakresie kultury o kwotę 16.800,00 zł,

2) przeniesieniu środków między:
 działem 852 (Pomoc społeczna) a działem 855 (Rodzina) z przeznaczaniem na wynagrodzenie
dla asystenta rodziny,
 działem 754 (Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa) a działem 750
(Administracja publiczna) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń,
 działem 754 (Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa) a działami 750
(Administracja publiczna), 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) i 926 (kultura
fizyczna) z przeznaczeniem na eksploatację obiektów gminnych, tj. dostawa energii elektrycznej,
wody oraz odbiór ścieków,
 działem 600 (Transport i łączność) a działami 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) i
926 (kultura fizyczna) w związku ze zmianą wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa
Osice,
 działem 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) a działem 900 (Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska) w związku ze zmianą wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa
Ostrowite,
Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji założonych zadań w roku bieżącym.

