
 

 

UCHWAŁA NR V/59/2019 

RADY GMINY STRZAŁKOWO 

z dnia 18 kwietnia 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 2019 r. 

poz. 506) 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 uchwałami: 

- Nr III/29/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., 

- Nr IV/54/2019 z dnia 7 marca 2019 r. 

oraz zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Strzałkowo z dnia 27 marca 2019 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody o kwotę 815.000,00 zł 

tj. do kwoty 43.170.057,00 zł 

z tego: 

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 515.000,00 zł 

tj. do kwoty 42.417.903,86 zł 

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł 

tj. do kwoty 752.153,14 zł 

2)w § 1 ust. 2 pkt 3 zmniejsza 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 713.351,14 zł 

3)w § 2 ust. 1 zmniejsza się wydatki o kwotę 815.000,00 zł 

tj. do kwoty 46.309.851,50 zł 

z tego: 

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 226.239,00 zł 

tj. do kwoty 38.039.741,50 zł 

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.041.239,00 zł 
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tj. do kwoty 8.270.110,00 zł 

4)w § 2 ust. 2 pkt 3 zmniejsza 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 592.119,00 zł 

tj. do kwoty 1.356.032,00 zł 

5)w § 7 pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 943,00 zł,  

tj. do kwoty 1.028.485,00 zł, 

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

- dz. 010 rozdz. 01010 § 0970 zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł, 

tj. do kwoty 200.000,00 zł, 

- dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł, 

tj. do kwoty 5.100.000,00 zł, - dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, 

tj. do kwoty 155.000,00 zł, 

- dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, 

tj. do kwoty 1.112.576,86 zł, 

- dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, 

tj. do kwoty 330.000,00 zł, 

- dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, 

tj. do kwoty 381.000,00 zł, 

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6207 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, 

tj. do kwoty 0,00 zł, 

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

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę 1.725.120,00 zł, 

tj. do kwoty 1.653.736,00 zł, 

- dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, 

tj. do kwoty 170.281,50 zł, 

- dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, 

tj. do kwoty 230.000,00 zł, 

- dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł, 

tj. do kwoty 275.499,00 zł, 

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę 411.000,00 zł, 

tj. do kwoty 1.681.000,00 zł, 

- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł, 

tj. do kwoty 160.000,00 zł, 

- dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 zwiększa się o kwotę 25.296,00 zł, 

tj. do kwoty 55.296,00 zł, 

- dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, 

tj. do kwoty 25.000,00 zł, 

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 zmniejsza się o kwotę 382.000,00 zł, 
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tj. do kwoty 4.348.317,00 zł, 

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 zmniejsza się o kwotę 69.500,00 zł, 

tj. do kwoty 740.900,00 zł, 

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 zmniejsza się o kwotę 25.055,00 zł, 

tj. do kwoty 105.945,00 zł, 

- dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, 

tj. do kwoty 10.000,00 zł, 

- dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, 

tj. do kwoty 90.000,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85149 § 2540 zwiększa się o kwotę 943,00 zł, 

tj. do kwoty 74.943,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85149 § 4010 zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł, 

tj. do kwoty 91.000,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85149 § 4110 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, 

tj. do kwoty 16.000,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85149 § 4120 zmniejsza się o kwotę 1.003,00 zł, 

tj. do kwoty 2.997,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85150 § 4010 zwiększa się o kwotę 596.000,00 zł, 

tj. do kwoty 836.000,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85150 § 4110 zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł, tj. do kwoty 145.000,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85150 § 4120 zwiększa się o kwotę 30.076,00 zł, 

tj. do kwoty 34.076,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85152 § 4010 zmniejsza się o kwotę 195.000,00 zł, 

tj. do kwoty 65.000,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85152 § 4110 zmniejsza się o kwotę 32.500,00 zł, 

tj. do kwoty 12.500,00 zł, 

- dz. 851 rozdz. 85152 § 4120 zmniejsza się o kwotę 4.018,00 zł, 

tj. do kwoty 2.482,00 zł, 

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, 

tj. do kwoty 300.000,00 zł, 

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, 

tj. do kwoty 0,00 zł, 

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 zmniejsza się o kwotę 292.119,00 zł, 

tj. do kwoty 0,00 zł, 

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zwiększa się o kwotę 530.000,00 zł, 

tj. do kwoty 691.000,00 zł, 

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

Wydatki inwestycyjne: 
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- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Budowa, rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Strzałkowo” 

zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 55.000,00 zł, 

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Rozbudowa, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków z instalacją 

wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 88 w m. Strzałkowo” zmniejsza się o kwotę 

1.790.120,00 zł, tj. do kwoty 1.000.000,00 zł, 

- dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Strzałkowo” 

zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 324.736,00 zł, 

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmienia się nazwę zadania z „Wykonanie dokumentacji na budowę, 

przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Strzałkowo ul. Gen. Sikorskiego i Łężec” na „Wykonanie 

dokumentacji na budowę, przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Strzałkowo ul. Sosnowa i Łężec” 

i zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 100.000,00 zł, 

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6057 – „Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegającą na 

rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcja edukacyjną) 

w Skarboszewie” zmniejsza się wydatki o kwotę 300.00,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł, 

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6059 – „Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegającą na 

rozbudowie, nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcja edukacyjną) 

w Skarboszewie” zmniejsza się wydatki o kwotę 292.119,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł, 

Zakupy inwestycyjne 

- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 – „Zakup sprzętu dla Urzędu Gminy” – zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł;  

tj. do kwoty 160.000,00 zł, 

Wprowadza się nowe wydatki inwestycyjne: 

- dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – „Przebudowa drogi gminnej nr 424008P w obrębie Staw (odcinek droga 

krajowa Nr 92 – Staw na terenie gminy Strzałkowo)” zwiększa się o kwotę 381.000,00 zł, tj. do kwoty 

381.000,00 zł, 

- dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 - „Rozbudowa monitoringu w miejscowości Strzałkowo” zwiększa się 

o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 25.000,00 zł, 

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - „Budowa sali wiejskiej w Skarboszewie” zwiększa się o kwotę 

160.000,00 zł, tj. do kwoty 160.000,00 zł, 

- dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - „Budowa sali wiejskiej w Paruszewie” zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł, 

tj. do kwoty 140.000,00 zł, 

- dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 – „Budowa trybun na stadionie w Strzałkowie – piłko chwytów, zadaszeń dla 

zawodników rezerwowych” zwiększa się o kwotę 530.000,00 zł, tj. do kwoty 530.000,00 zł, 

Załącznik Nr 6 – Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

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

w dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 

- dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja 

dla Niepublicznego Przedszkola) zwiększa się o kwotę 943,00 zł, tj. do kwoty 74.943,00 zł, 

Załącznik Nr 7 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2019 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

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

Spójności oraz innych środków wprowadza się następujące zmiany: 

- dz. 921 rozdz. 92109 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Priorytet - Poprawa 

Jakości życia, zadanie „Budowa Wiejskiego Domu Kultury z funkcją edukacyjną polegającą na rozbudowie, 

nadbudowie, adaptacji istniejącego budynku (budynek świetlicy wiejskiej z funkcja edukacyjną) 

w Skarboszewie” zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 592.119,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł; w tym środki 

z budżetu UE o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł i środki własne jst. o kwotę 292.119,00 zł, tj. do 

kwoty 0,00 zł, 
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Załącznik Nr 12 – Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu 

Spójności oraz innych środków otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Nr IV/54/2019 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 7 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 prostuje się błędy pisarskie: 

1/w § 1 pkt 9 wpisano: „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,” 

winno być: 

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

kwoty 3.416.391,00 zł, a w pkt 2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się 

o kwotę 32.542,00 zł, tj. do kwoty 1.027.542,00 zł,” 

2/w § 1 pkt 16 - Wydatki inwestycyjne – tiret 2 wpisano: „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,” 

winno być: 

„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 433.570,86 zł,” 

3/w załączniku Nr 4 – Dotacje z budżetu gminy na 2019 r. w części – dotacje dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych pominięto zapisy: 

- 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, 

§ 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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