UCHWAŁA NR XXI/151/20
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 26 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
planowane do poniesienia w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2020
roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3) W załączniku Nr 5 dokonuje się przeniesień w planie przychodów na 2020 rok, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4) W załączniku Nr 9 dokonuje się przeniesień w planie dotacji celowych na 2020 rok
zgodnie z załącznika Nr 4 do uchwały.
5) § 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 3 872 173,00 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
w kwocie 469 966,00 zł.
3. kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł”.
6) § 7 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 361 349,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie
406 460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
oraz przychody w kwocie 36 112,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych”.
7) § 7 pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 2 283 125,00 zł
z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki
w kwocie 2 296 434,00 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),

oraz przychody w kwocie 13 309,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych”.
§ 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
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Uzasadnienie:
W uchwale dokonano zmian w planie przychodów budżetu na 2020 rok. Zmniejszono
przychody o kwotę 49 421,00 zł w § 950 – wolne środki, zwiększając § 905 –
niewykorzystane środki z 2019 roku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nadwyżka 2019r.).
W załączniku Nr 3 zaktualizowano łączne nakłady finansowe przedsięwzięć
w związku z dokonanymi zmianami w budżecie do zgodności z wykazem przedsięwzięć do
WPF.
W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Zadana inwestycyjne roczne w 2020 r.”,
zmniejszono plan zadania „Zakup oprogramowania i licencji” o kwotę 30 000,00 zł, na
zadanie „Zakup samochodu osobowego”, w ramach działu 750.
W planie dotacji celowych w dziale 754 rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
rozdysponowano kwotę 19 695,00 zł na dotacje bieżące oraz kwotę 15 00,00 zł na dotację
majątkową, jako wkłady własne OSP do projektów współfinansowanych ze środków MSWiA
na zakup sprzętu ppoż. oraz remonty strażnic. (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały).
W wyniku dokonanych zmianach zaktualizowano załączniki Nr 3, 4, 5 i 9 do uchwały
budżetowej na 2020 rok.
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