UCHWAŁA NR XVII/130/20
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216
ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 grudnia
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Św.
z 2019 r. poz. 5419) wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów na 2020 rok o kwotę 440 127,00 zł,
wynikającą z załącznika Nr 1 do uchwały.
2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2020 rok o kwotę 766 931,00 zł,
wynikającą z załącznika Nr 2 do uchwały.
3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
planowane do poniesienia w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2020
roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
5) W załączniku Nr 5 zwiększa się plan przychodów na 2020 rok o kwotę 1 207 058,00 zł,
wynikającą z załącznika Nr 5 do uchwały.
6) W załączniku Nr 9 zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę 15 000,00 zł,
wynikającą z załącznika Nr 6 do uchwały.
7) Zwiększa się deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę 1 207 058,00 zł.
8) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości
8 342 139,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 3 921 594,00 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
(Fundusz Dróg Samorządowych) w kwocie 420 545,00 zł.
3. kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł”.
9) w § 4 pkt 1) ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości
10 449 417,00 zł.
10) w § 9 pkt 2) ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:
W uchwale dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu
na 2020 rok.
Dochody zmniejszono o łączną kwotę 440 127,00 zł, w tym:
 -469 800000 zł dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej
nr 397069T w miejscowości Bebelno Wieś. Środki wpłynęły w miesiącu grudniu 2019 r.,
 482 687,00 zł dochody z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod budowę obwodnicy
Włoszczowy, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2020 r.
 1 500,00 zł odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzenia budynku
Urzędu Gminy na skutek silnego wiatru (okucia blacharskie),
 -454 514,00 zł zmniejszenie planu dotacji z budżetu UE na dofinansowanie zadania
„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy”. Środki stanowiące refundację
poniesionych wydatków wpłynęły w grudniu 2019 r.
Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 766 931,00 zł z przeznaczeniem na:
 5 576,00 zł usługi remontowe w budynku Urzędu Gminy,
 14 000,00 zł dotacja celowa dla OSP Konieczno na zakup samochodu pożarniczego,
 100 000,00 zł modernizacja dachu na części budynku szkoły w Koniecznie, oraz
docieplenie stropu,
 36 112,00 zł wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych – środki z nadwyżki budżetowej funduszu za
2019 rok,
 13 309,00 zł odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
mieszkańców gminy – środki z nadwyżki za 2019 rok,
 574 934,00 zł zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego wieloletniego
„Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy”,
 23 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego „Wykonanie instalacji
nawadniającej głównego boiska piłkarskiego na stadionie sportowym we Włoszczowie”.
Przychody budżetu na 2020 rok zwiększono o łączną kwotę 1 207 058,00 zł, w tym:
420 545,00 zł środki z funduszu dróg samorządowy przekazane w 2019 r., 3 028 872,00 zł
wolne środki, -2 242 359,00 zł zmniejszenie kredytu. Przychody budżetu po zmianach
wynoszą 10 449 417,00 zł.
Deficyt budżetu po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę 1 207 058,00 zł
(kwota wolnych środków) i wynosi po zmianach 8 342 139,00 zł. Pokrycie deficytu
wskazano w zmienionym § 3 do uchwały budżetowej.
W wyniku dokonanych zmianach zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4,5 i 9 do
uchwały budżetowej na 2020 rok.
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