
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/157/2019 

RADY GMINY KOMORNIKI 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2020r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie  gminnym (Dz. U.  z 2019r. poz. 506 ze zm.)
1) 

art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235-237, 

258 i 264 ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2019r. poz. 869 ze zm.)
2) 

Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 211.750.316,00 zł, z tego:

  

- dochody bieżące w kwocie                           209.746.316,00 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie                         2.004.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  

gminom  ustawami w wysokości 55.720.806,00 zł, 

2) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 

295.000,00 zł,           zgodnie z załącznikiem  Nr 1a. 

§ 2. 1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 209.798.066,00 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości                  166.628.134,00 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości                  43.169.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 55.720.806,00 zł, 

2) wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w wysokości  295.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, 

3) wydatki majątkowe z podziałem  na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 2b, 

§ 3. Nadwyżkę budżetu  w  kwocie 1.952.250,00 zł przeznacza się na spłatę z tytułu wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań. 

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych  przychodów  5.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz.1309, poz.1696, poz. 1815. 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz.2245. 
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§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych  rozchodów  6.952.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 6. Określa  się  limit  zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  i  pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych w kwocie 6.500.000,00 zł, w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w kwocie  5.000.000,00 zł. 

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora 

finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł, 

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art.89 

ust. 1 pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 5.000.000,00 zł, 

3) dokonywania zmian w  budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz wydatków 

majątkowych, między zadaniami w ramach działu, 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach  w innych bankach. 

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 397.000,00zł 

przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 374.000,00 zł oraz 

na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie  23.000,00 zł. 

§ 10. Dochody w wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym  

ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 11. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 209.799,00 zł, 

2) celowe w wysokości 1.074.673,00 zł, z tego: 

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany 

w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 515.000,00 zł, 

z przeznaczeniem na zadania zlecone przez gminę w drodze konkursu  w zakresie pomocy osobom 

niepełnosprawnym, na rzecz wsparcia seniorów,  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu, działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, działania w zakresie kultury 

i sztuki, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami oraz działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, 

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 559.673,00 zł. 

§ 12.  Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu a wysokość wydatków 

ustala załącznik Nr 6. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

(-) mgr Marian Adamski 
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