
 

UCHWAŁA NR XIII/72/19 

RADY GMINY GRABOWO 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grabowo na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 

art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18 519 865 zł, z tego: 

- bieżące w wysokości  17 579 435 zł; 

- majątkowe w wysokości 940 430 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18 469 865 zł, z tego: 

- bieżące w wysokości  16 685 689 zł; 

- majątkowe w wysokości 1 784 176 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 67 366 zł; 

2) celową w wysokości 46 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem 

nr 3. 

§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 50 000 zł,  przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 

50 000 zł 

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 500 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 

550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 7. Objaśnienia do uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 6. 

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 zł; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 500 000 zł. 

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 14 780 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz wydatki w kwocie 18 080 zł na realizację zadań określonych gminnym programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii. 

3. Ustala się dochody w kwocie 5 000 zł i wydatki w kwocie 5 000 zł związane z realizacją zadań 

określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 

4. Ustala się dochody w kwocie 500 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które 

przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem 

nr 5. 

§ 11. Upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych 

limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy; 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają  

poza rok budżetowy; 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 

działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku 

pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 

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

prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Wiśniewski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/72/19

Rady Gminy Grabowo

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/72/19

Rady Gminy Grabowo

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/72/19

Rady Gminy Grabowo

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/72/19 

Rady Gminy Grabowo 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:   500 000 

1 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 

na rynku krajowym 
952 500 000 

2 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy 
950 0 

Rozchody ogółem:   550 000 

1 
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  

i kredytów 
992 550 000 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/72/19 

Rady Gminy Grabowo 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

PLAN DOTACJI NA 2020 r. 
 

DOTACJE 

Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

L.p Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa L.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 

l. Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

-  120 000,00  l. Organizacja imprez 

sportowo-rekreacyjnych 

5 000,00   

2. Biblioteka 

Publiczna Gminy 

Grabowo 

-  90 000,00       

3. Komenda 

Powiatowa 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

12 000,00 -       

 RAZEM 12 000,00 210 000,00   RAZEM 5 000,00   
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/72/19 

Rady Gminy Grabowo 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Objaśnienia do budżetu gminy Grabowo na 2020 r. 

Dochody budżetowe 

Budżet po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 18 519 865 zł. Będzie on kształtował się  

na poziomie niższym do przewidywanego wykonania 2019 roku.  

Dochody bieżące planuje się na kwotę 17 579 435 zł, a dochody majątkowe 940 430 zł. 

Na dochody bieżące złożą się: - subwencja ogólna 7 175 684 zł,/informacja Ministerstwa Finansów/.Wzrost 

subwencji w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. wyniesie 438 229 zł. W ogólnie projektowanej 

kwocie dochodów wpływy te stanowią około 39%. 

Dotacje celowe /na bieżące zadania własne i zlecone/- z uzyskanych informacji wynika, że wyniosą  

5 979 236 zł co stanowi 32% ogólnych dochodów. Ponad 99,92 % z tej kwoty przypadnie na realizację zadań 

pomocy społecznej/ 5 974 236 zł/. W projekcie zostały uwzględnione również planowane dotacje celowe  

na realizację inwestycji w kwocie 789 088 zł. 

Pozostałe dochody bieżące /z podatków i opłat, wpływy z usług dotyczące gospodarki wodno- ściekowej, 

czynsze, wpływy za zajęcie pasa drogowego./ skalkulowano na kwotę 3 179 911 zł. Składają się  

na nie dochody, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których wysokość opłat 

ponoszona przez mieszkańców powinna być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, /na 2020 rok przewiduje się kwotę  

500 000 zł. Zakłada się wzrost podatków od osób fizycznych i prawnych, podatek od nieruchomości, rolny 

 i leśny wzrośnie o kwotę 150 000 zł. Należy nadmienić, iż nie były one podwyższane od 2008 roku. Podatek, 

wynikający z ustawy, od budynków i budowli wykorzystywanych przez gminę do działalności gospodarczej 

/oczyszczalnia ścieków i wodociągi/, przyjmuje się dochody w kwocie 220 000 zł./. 

-udziały w dochodach budżetu państwa według szacunku Ministerstwa Finansów wyniosą 1 240 604 zł,  

na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2019 roku o około 41 000 zł 

Udziały przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów, stąd też nie mamy wpływu na ich realizację. 

 

W planie dochodów majątkowych uwzględniono:  

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 150 000 zł – sprzedaż nieprzydatnych maszyn  

i urządzeń /50 000/ wykup mieszkań oraz sprzedaż innych nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

/150 000 zł/. 

- dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 789 088 zł: 

· Podlaski Urząd Wojewódzki / Przebudowa drogi gminnej wraz z rozbiórką mosty i budową przepustu 

przez rzekę Skroda w miejscowości Konopki-Białystok w ciągu drogi gminnej nr 104270B/ kwota 288 

525 zł 

· Podlaski Urząd Wojewódzki / Przebudowa drogi gminnej nr 104271B Grabowo-Konopki Monety  

w gm. Grabowo / kwota 500 563 zł. 

Wydatki budżetowe 

Budżet po stronie wydatków skalkulowano na kwotę 18 469 865 zł, na poziomie  niższym od przewidywanego 

wykonania 2019 r. 

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 16 685 689 zł i 1 784 176 zł na wydatki majątkowe. 

 

Wydatki oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej oszacowano na kwotę  

5 515 646 zł, a więc na poziomie wyższym/o 80 000 zł/ od przewidywanego wykonania w roku bieżącym,  

w związku wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od stycznia i września 2019 r., a także wypłatą nagród 

jubileuszowych. Projektowana kwota zawiera wydatki na pomoc materialną dla uczniów- wkład własny gminy. 

Środki na ten cel z dotacji zwiększane są w trakcie roku budżetowego.  

Na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny przeznaczono 6 354 554 zł, na poziomie wyższym 

od przewidywanego wykonania 2019 r. Wydatki finansowane dotacją wyniosą 5 974 236 zł, środkami 

własnymi – 362 628 zł. Ze środków własnych sfinansowane zostaną wypłaty dodatków mieszkaniowych  

w kwocie 60 000 zł, zasiłki celowe – 20 000 zł, dożywianie – 26 000 zł, utrzymanie OPS – 205 132. W planie 

ujęto wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz na pobyt podopiecznego w domu pomocy 
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społecznej oraz pieczę zastępczą na kwotę 43 000 zł, a także na wynagrodzenia pracowników ds. świadczeń 

rodzinnych, wychowawczych i wspieranie rodziny w związku z obniżeniem kosztów obsługi tych świadczeń  

na kwotę 8 496 zł 

Wydatki na administrację publiczną wyniosą 2 320 684 zł. Założono, wzrost wynagrodzeń,  

w związku z planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia w 2020 r oraz wypłatą nagród 

jubileuszowych- 4 osoby, /w tym za 40 lat -1, za 45 lat -1, za 35- 1, za 25 lat 1/oraz 1 osoba odprawa 

emerytalna. 

 Na realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki 

w kwocie 862 634 zł. W tym 500 000 zł będzie poniesione w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach. Środki te pochodzą z dochodów uzyskanych za wywóz odpadów stałych  

w formie podatku od ludności.  

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 136 600 zł. Zatrudnienie pracowników to kwota 

100 929 zł, zakup paliwa i części oraz naprawy sprzętu to 30 671 zł, składki i opłaty za zanieczyszczenie 

środowiska wyniosą 5 000 zł.  

Wydatki majątkowe zaplanowano  w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to projekt 

związany z montażem instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych 

Gminy Grabowo w kwocie 20 000 zł,  

Na oświetlenie ulic, placów i dróg przewidziano 78 000 zł, z tego 66 000 zł – na zakup energii  

i remonty oświetlenia/a na wydatki majątkowe założono 12 000 zł z przeznaczeniem na budowę lampy solarnej 

w miejscowości Łebki Duże. 

Rozdział pozostała działalność 128 034 zł. Na wynagrodzenie i pochodne pracowników robót 

publicznych, prac interwencyjnych, zobowiązania po stażach za 2019 rok -97 500 zł. Wydatki inwestycje  

w tym dziale to zagospodarowanie terenu pod miejsce spotkań mieszkańców w kwocie 17 000 zł.  

 

Transport i łączność - na zadania w tym zakresie przewidziano kwotę 1 848 528 zł. Na wydatki 

inwestycyjne i majątkowe zaplanowano kwotę 1 649 176 zł.- to koszt inwestycji: przebudowa drogi gminnej 

wraz z rozbiórką mosty i budową przepustu przez rzekę Skroda w miejscowości Konopki-Białystok w ciągu 

drogi gminnej nr 104270B- kwota 577 050 zł, 

rozbudowa drogi gminnej nr 104271B Grabowo-Konopki Monety w gm. Grabowo - kwota 1 001 126 zł,  

oraz przebudowa dróg gminnych– żwirowanie wytyczenie, poszerzenie, utwardzenie poboczy- 71 000 zł,  

a także budowa chodników w miejscowościach Grabowo, Grabowski, i Pasichy – 30 000 zł. Pozostałe wydatki 

dotyczą utrzymania konserwatora, zakupu paliwa, ubezpieczenia i przeglądów technicznych sprzętu, 

żwirowanie i remont dróg na kwotę 169 352 zł. 

  Gospodarka mieszkaniowa to wydatki w kwocie 314 101 zł, z czego 85 460 zł przewidziano  

na koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych, zakup opału, ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne 

budynków, przeglądy kotłów olejowych, koszty energii, wody i ścieków, koszty wycen nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty drobnych remontów. Natomiast podatek od nieruchomości gminnych 

to kwota 220 000zł i podatek od środków transportowych oraz leśny 3 741 zł, podatek śmieciowy 4 900 zł. 

Działalność usługowa - wydatki tego działu skalkulowano na kwotę 5 000 zł. 

Projektowana kwota obejmuje koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy wykonywane  

na potrzeby mieszkańców. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na wydatki bieżące przeznacza się  131 885 

zł, utrzymanie OSP, zatrudnienie kierowcy 55 926 , zakup paliwa, naprawy  i ubezpieczenia sprzętu, przeglądy, 

koszty utrzymania budynków, ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych 63 959 zł. Wydatki 

majątkowe w tym dziale to dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie na 12 000 zł. 

Obsługa długu publicznego - kwota wydatków to odsetki od zaciągniętych kredytów wysokości 160 000 zł. 

Ochrona zdrowia -na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i zwalczania narkomanii przeznacza się kwotę wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych/ 14 780/ na przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 080 oraz na zwalczanie narkomanii 2000 zł/ 

kwota 5300 to niewykorzystane środki z 2019 roku / 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Wydatki w tym dziale to kwota 260 797 zł.  

Na finansowanie samorządowych instytucji kultury /Biblioteka 90 000 zł. GOK 120 000 zł/ 

przeznaczono kwotę 210 000 zł. 

Dział pozostała działalność to wydatki bieżące związane z rekonstrukcją bitwy historycznej „Pamięć 

września 39”- 6797 zł. oraz wydatki majątkowe, przeznaczone na: termomodernizację świetlic wiejskich 

44 000 zł 
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Kultura fizyczna- wydatki w tym dziale to dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych w kwocie 5 000 zł. 

Rolnictwo i łowiectwo wydatki skalkulowano na 549 849 zł.Na rok 2020 wydatków inwestycyjnych 

nie planuje się. 

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania konserwatorów na oczyszczalni ścieków, konserwatorów na wodociągi, 

wydatki rzeczowe- zakup materiałów, usług i energii, na oczyszczalni i hydroforniach oraz remonty bieżące. 

Na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej wydatki stanowiące 2% wpływów podatku rolnego oraz wydatki na zbiórkę 

padłych zwierząt zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r. Projekt nie przewiduje 

wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie to będzie wprowadzone do budżetu po ewentualnym 

zwiększeniu dotacji na ten cel. 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -

wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałych rejestrów wyborców zaprojektowano na kwotę 741 zł 

tj. do wysokości dotacji. 

W budżecie przewidziano rezerwę ogólną w wysokości  68 566 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe 

w wysokości 44 800 zł. 

Wydatki majątkowe  

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie na 2020 r. kwotę 1 784 176 zł co stanowi 10% 

ogólnych wydatków. Na kwotę tą składają się: 

- przebudowa drogi gminnej wraz z rozbiórką mosty i budową przepustu przez rzekę Skroda w miejscowości 

Konopki-Białystok w ciągu drogi gminnej nr 104270B- kwota  577 050 zł, 

- rozbudowa drogi gminnej nr 104271B Grabowo-Konopki Monety w gm. Grabowo - kwota 1 001 126 zł,  

- przebudowa dróg gminnych– żwirowanie wytyczenie, poszerzenie, utwardzenie poboczy- 71 000 zł, 

- budowa chodników w miejscowościach Grabowo, Grabowski, i Pasichy – 30 000 zł, 

- montaż instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych Gminy 

Grabowo w kwocie 20 000 zł 

- termomodernizacja świetlic wiejskich 44 000 zł 

- zagospodarowanie terenu pod miejsce spotkań mieszkańców w kwocie 17 000 zł. 

- budowa lampy solarnej w miejscowości Łebki Duże12 000 zł. 

- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie na 12 000 zł 

 Realizacja wydatków majątkowych może być modyfikowana w ciągu roku i będzie uzależniona  

w dużym stopniu od pozyskania środków zewnętrznych. 

 

W budżecie na 2020 rok zakłada się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 500 000 zł, 

na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przypada kwota 550 000 zł  

Budżet Gminy Grabowo na 2020 rok po stronie dochodów został skalkulowany w oparciu  

o szacunkowe wpływy do budżetu. Po stronie wydatków zapewnia realizację zadań bieżących oraz najbardziej 

istotnych zadań inwestycyjnych. Planuje się wzrost podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, 

od nowych inwestorów /żwirownie, stacja paliw, zajazd restauracja/. 

Zamierzenia inwestycyjne przyjęte do realizacji wynikają wprost z oczekiwań mieszkańców i możliwości 

finansowej gminy. W celu zwiększenia zadań inwestycyjnych podejmować będziemy działania zmierzające  

do pozyskania środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 689


		2020-01-29T12:53:39+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




