
 

 

UCHWAŁA NR XIX.254.2020 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE 

z dnia 19 marca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawa z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm). 

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje: 

§ 1.  Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 1.  

§ 2.  Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z Tabelą nr 2. 

§ 3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2020r. o kwotę 1.496.565,62zł i ustala się 

planowany deficyt budżetu gminy na 2020r. w kwocie 6.043.701,79zł który sfinansowany zostanie 

przychodami pochodzącymi z tytułu: 

1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.082.627,00zł; 

2) pożyczek długoterminowych w kwocie 283.500,00zł; 

3) ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.212.000,00zł; 

4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

tych środków w kwocie 1.056.624,75zł; 

5) przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 216.898,14zł; 

6) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 192.051,90zł. 

§ 4. 1. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2020r. o kwotę 3.121.490,62zł, z tego: 

1) ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 2.212.000,00zł; 

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

tych środków w kwocie 692.592,48zł; 

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 216.898,14zł. 

2.  Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2020 rok o kwotę 1.637.500,00zł, z tego:  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 7 maja 2020 r.

Poz. 2052



1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 144.500,00zł; 

2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.493.000,00zł. 

3.  Zmniejsza się planowane rozchody budżetu na 2020 rok o kwotę 12.575,00zł z tytułu spłaty 

otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. 

4. Ustala się przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło 

przychodu oraz rodzaj rozchodu: 

Lp. Nazwa paragrafu Paragraf Kwota w zł 

Przychody ogółem:  12.690.074,79 
1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 8.729.000,00 

2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 283 500,00 

3 
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 

publicznych 
951 2.212.000,00 

4 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 

z udziałem tych środków 

906 1.056.624,75 

5 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 

905 216 898,14 

6 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 192.051,90 

Rozchody ogółem:  6 646 373,00 
1 Wykup innych papierów wartościowych 982 6 365 000,00 

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 281.373,00 

§ 5. 1.  Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych o kwotę 1.637.500,00zł. 

2.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 

w kwocie 9.012.500,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji 

obligacji komunalnych i przychodowych w kwocie 6.646.373,00zł oraz na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu w kwocie 2.366.127,00zł. 

§ 6. 1. Zmniejsza się kwotę dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych o kwotę 

448.525,00zł. 

2. Zwiększa się kwotę dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych o kwotę 

22.180,40zł. 

3. Szczegółowe zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Boguchwale 

 

 

Piotr Pustelny 
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