
 

 

UCHWAŁA NR IV/54/2019 

RADY GMINY STRZAŁKOWO 

z dnia 7 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) i art. 212, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 ze zm.) – Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/12/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2019 zmienionej uchwała Nr III/29/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody o kwotę 87.229,00 zł tj. do kwoty 43.863.750,00 zł 

z tego: 

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 87.229,00 zł tj. do kwoty 42.820.398,86 zł 

2) w § 1 ust.2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami o kwotę 11.500,00 zł tj. do kwoty 10.189.572,00 zł 

3) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki o kwotę 1.148.036,00 zł tj. do kwoty 47.003.544,50 zł 

z tego: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115.494,00 zł tj. do kwoty 37.692.195,50 zł 

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.032.542,00 zł tj. do kwoty 9.311.349,00 zł 

4) w § 2 ust.2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami o kwotę 11.500,00 zł tj. do kwoty 10.189.572,00 zł 

5) w § 2 ust. 2 pkt 3 zwiększa się środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o kwotę 300.000,00 zł tj. do kwoty 1.948.151,00 zł 

6) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§3. Deficyt w wysokości 3.139.794,50 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 

kredytów i pożyczek krajowych oraz wolnymi środkami.”, 

7) w § 4 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 1.186.406,00 zł, tj. do kwoty 

4.383.206,00 zł, 

8) w § 5 zmniejsza się łączną kwotę planowanych rozchodów o kwotę 48.859,00 zł, tj. do kwoty 

1.243.411,50 zł, 

9) w § 7 pkt 1 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do 

kwoty 3.416.391,00 zł, 
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10) w § 8 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 68.723,00 zł, tj. do kwoty 180.723,00 zł, 

11) w § 10 pkt 2zwiększa się wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 

32.542,00 zł, tj. do kwoty 71.542,00 zł, 

12) w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu gminy na rok 2019: 

- dz. 710 rozdz. 71035 § 2020 zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł, tj. do kwoty 38.000,00 zł,  

- dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 zmniejsza się o kwotę 162.337,00 zł, tj. do kwoty 8.995.703,00 zł, 

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2030 zwiększa się o kwotę 28.302,00 zł, tj. do kwoty 328.302,00 zł, 

- dz. 801 rozdz. 80149 § 2030 zmniejsza się o kwotę 2.694,00 zł, tj. do kwoty 2.806,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, tj. do kwoty 2.500,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, tj. do kwoty 9.000,00 zł, 

13) w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu gminy na rok 2019: 

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 17.000,00 zł, 

- dz. 010 rozdz. 01010 § 4430 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 3.060,00 zł, 

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, tj. do kwoty 3.378.856,00 zł, 

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zwiększa się o kwotę 2.542,00 zł, tj. do kwoty 21.542,00 zł, 

- dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł, 

- dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł, tj. do kwoty 38.000,00 zł, 

- dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 210.000,00 zł, 

- dz. 750 rozdz. 75022 § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 6.000,00 zł, 

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 zmniejsza się o kwotę 136.729,00 zł, tj. do kwoty 4.730.317,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 zwiększa się o kwotę 3.723,00 zł, tj. do kwoty 47.223,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 35.000,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85154 § 4260 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 20.000,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł, tj. do kwoty 72.000,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, tj. do kwoty 162.500,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 9.000,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4040 zmniejsza się o kwotę 3.071,00 zł, tj. do kwoty 50.479,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 zwiększa się o kwotę 3.071,00 zł, tj. do kwoty 23.531,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, tj. do kwoty 20.137,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 zwiększa się o kwotę 6.200,00 zł, tj. do kwoty 29.729,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4700 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, tj. do kwoty 3.353,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 zwiększa się o kwotę 430.000,00 zł, tj. do kwoty 430.000,00 zł, 

- dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 zmniejsza się o kwotę 249,00 zł, tj. do kwoty 3.761.508,00 zł, 

- dz. 855 rozdz. 85502 § 4040 zwiększa się o kwotę 249,00 zł, tj. do kwoty 7.474,00 zł, 

- dz. 855 rozdz. 85504 § 4170 zmniejsza się o kwotę 6.200,00 zł, tj. do kwoty 19.000,00 zł, 

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł, 

- dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 zwiększa się o kwotę 74.000,00 zł, tj. do kwoty 99.000,00 zł, 

- dz. 900 rozdz. 90026 § 6059 zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 433.570,86 zł, 
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- dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł, tj. do kwoty 55.000,00 zł, 

- dz. 900 rozdz. 90095 § 6059 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 209.110,00 zł, 

- dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 190.000,00 zł, 

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 161.000,00 zł, tj. do kwoty 161.000,00 zł, 

14) w załączniku Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu na 2019 r. 

1/przychody ogółem zwiększa się o kwotę 1.186.406,00 zł, tj. do kwoty 4.383.206,00 zł, 

w tym: 

- § 950 wolne środki zwiększa się o kwotę 1.186.406,00 zł, tj. do kwoty 1.186.406,00 zł, 2/rozchody ogółem 

zmniejsza się o kwotę 48.859,00 zł, tj. do kwoty 1.243.411,50 zł, 

w tym: 

- § 992 spłaty kredytów i pożyczek krajowych zmniejsza się o kwotę 48.859,00 zł, tj. do kwoty 

1.243.411,50 zł, 

15) w załączniku Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami gminie na rok 2019 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1/Dochody 

- dz. 852 rozdz. 85215 § 2010 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, tj. do kwoty 2.500,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, tj. do kwoty 9.000,00 zł, 

2/Wydatki 

- dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł, tj. do kwoty 2.500,00 zł, 

- dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł, tj. do kwoty 9.000,00 zł, 

- dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 zmniejsza się o kwotę 249,00 zł, tj. do kwoty 3.761.508,00 zł, 

- dz. 855 rozdz. 85502 § 4040 zwiększa się o kwotę 249,00 zł, tj. do kwoty 7.474,00 zł, 

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 

gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

16) w załączniku Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany: 

Wydatki inwestycyjne: 

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Strzałkowo, 

Brudzewo i Radłowo” zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł, tj. do kwoty 274.000,00 zł, 

- dz. 900 rozdz. 90026 § 6059 – „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na 

terenie gminy Strzałkowo” zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 43.570,86 zł, 

- dz. 900 rozdz. 9095 § 6059 – „Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. 

Andrzejewskiego na działkach Nr 267/8 i 267/10” zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 

209.110,00 zł, 

Wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zwiększa się o kwotę 2.542,00 zł,tj. do 

kwoty 21.542,00 zł,  

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) zwiększa 

się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł, 
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Wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne: 

- dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 – „Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby klubu seniora i świetlicy 

środowiskowej” zwiększa się o kwotę 430.000,00 zł, tj. do kwoty 430.000,00 zł, 

- dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Młodziejewice” 

zwiększa się o kwotę 55.000,00 zł, tj. do kwoty 55.000,00 zł, - dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 – „Budowa 

trybun na stadionie w Strzałkowie – budynek zaplecza sanitarnego” zwiększa się o kwotę 161.000,00 zł, 

tj. do kwoty 161.000,00 zł, Wprowadza się nowy wydatek na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne: - 

dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – „Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

(dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P w zakresie budowy chodnika na 

odcinku Strzałkowo - Sierakowo) zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł, 

Załącznik Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do 

niniejszej uchwały. 

17) w załączniku Nr 7 – Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany 

w dotacjach: 

a/dla jednostek sektora finansów publicznych: 

- dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 – „Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

(dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3040P w zakresie budowy chodnika na 

odcinku Strzałkowo - Sierakowo) zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł, 

b/dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) zwiększa się o kwotę 2.542,00 zł, tj. do 

kwoty 21.542,00 zł, 

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

(dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska) zwiększa 

się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł, Załącznik Nr 7 - Dotacje z budżetu gminy na rok 

2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 

18) w załączniku Nr 8 – Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2019 

- dz. 851 rozdz. 85154 - wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zwiększa się o kwotę 68.723,00 zł, tj. do kwoty 180.723,00 zł, 

Załącznik Nr 7 - Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 

19) w załączniku Nr 10 – Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz 

wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2019 

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejsza się o kwotę 2.542,00 zł, tj. do 

kwoty 21.542,00 zł, 

- dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 

dofinansowanie budowy urządzeń wytwarzających źródła energii służące ochronie środowiska zwiększa się 

o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 50.000,00 zł, 
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Załącznik Nr 10 - Dochody z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika 

Nr 6 do niniejszej uchwały. 

20) w załączniku Nr 12 – Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 

Spójności oraz innych środków wprowadza się następujące zmiany: 

- dz. 900 rozdz. 90026 – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Priorytet – 

Środowisko, działanie – Gospodarka odpadami, zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Strzałkowo” zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 200.000,00 zł, 

tj. do kwoty 956.032,00 zł; w tym środki własne jst. o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 433.570,86 zł, 

- dz. 900 rozdz. 90095 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Priorytet- Poprawa 

Jakości życia oraz zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności poprzez budowę ogólnodostępnych miejsc 

spędzania czasu wolnego, działanie – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER- 

zadanie „Budowa placu zabaw z wyposażeniem w miejscowości Strzałkowo ul. Andrzejewskiego na 

działkach Nr 267/8 i 267/10” ” zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 

400.000,00 zł; w tym środki własne jst. o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 209.110,00 zł, 

Załącznik Nr 12 – Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności 

oraz innych środków otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Nr II/10/2018 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 prostuje się błąd pisarski: w § 1 pkt 1 wpisano: 

1) 1)w § 7 dotacje udzielane z budżetu gminy zwiększa się o kwotę 125.000,00 zł, tj. do kwoty 

3.075.665,00 zł” winno być: „1)w § 7 dotacje udzielane z budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 

10.000,00 zł, tj. do kwoty 3.065.665,00 zł” 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo. 

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

Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Strzałkowo 

(-) Tomasz Gałan 
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