
 

 

UCHWAŁA NR XXI/193/2020 

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) art.  212, 220, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2019r., w sprawie: uchwały 

budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020r. 

Wójta Gminy Rokietnica; Zarządzeniem nr 12/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2020r.; 

Uchwałą Nr XX/185/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2020r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem 113.466,34zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 128.827.075,96zł, z 

tego:  

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 119.059.601,09zł; 

- w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych w kwocie 60.671,44zł. 

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem 230.363,31zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą  138.403.634,64zł. 

3) W § 2 ust. 2: 

a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 111.404.432,43zł, z tego: 

a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 45.071.936,87zł, w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 25.989.877zł, 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 19.082.059,87zł. 

a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych po zmianach wynoszą 49.471.593,65zł, 

a.c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 po 

zmianach wynoszą 243.278,91zł. 

4) W § 3 ust. 1 zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami o kwotę 18.343zł, które po zmianach wynoszą 48.256.699zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 4.Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 4 do niniejszej 

uchwały. 
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5) W § 4 powstały deficyt budżetu w kwocie 9.576.558,68zł zostanie sfinansowany przychodami                   

z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 

wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, 

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

6) W § 5 ust. 1 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów, która po zmianie wynosi 15.075.281,97zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

7) W § 8 zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem 

przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.Załącznik nr 8 do 

uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 

8) W Uchwale Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2019r., w sprawie: uchwały 

budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok dodaje się § 15a, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limit 

zobowiązań z tytułu udzielanych poręczeń pożyczek  przez  Wójta Gminy Rokietnica w roku budżetowym 

2020 do kwoty 10.932.774zł. 

9) Zmienia się treść § 16 Uchwały Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2019r., 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie: 

Upoważnia się Wójta Gminy Rokietnica do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

do wysokości 1.000.000,00zł, 

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

prowadzący obsługę budżetu gminy, 

3) pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 

wydatków majątkowych, za wyjątkiem kreowania nowych zadań, 

4) udzielania poręczeń pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 15a. 

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 3, 5, 8. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2020 oraz 

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca 

 Rady Gminy Rokietnica 
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