
 

 

UCHWAŁA NR XVII/124/2020 

RADY GMINY KWILCZ 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. 

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, ze zm.) oraz art. 212, 214,  215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Gminy Kwilcz, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Kwilcz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 11015
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zmniejsza się o kwotę ogółem 50.945,00 zł i po zmianach 

wynoszą 30.869.097,78 zł, z tego: 

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 50.945,00 zł i po zmianach wynoszą 27.960.008,68 zł, 

2) dochody majątkowe wynoszą 2.909.089,10 zł. 

§ 2. 1. Wydatki określone w § 2 ust. 1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 1.311.250,00 zł 

i po zmianach wynoszą 32.977.579,78 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 135.250,00 zł i po zmianach wynoszą 27.413.769,44 zł, w tym: 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.552.080,66 zł, w tym na : 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.159.822,93 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.392.257,73 zł 

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 765.154,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.802.534,78 zł 

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 150.000,00 zł 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.176.000,00 zł i po zmianach wynoszą 5.563.810,34 zł. 

§ 3. § 3 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie: 

„Deficyt budżetu w kwocie 2.108.482,00 zł zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: 

                                                      
1) 

Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 3 stycznia 2020 r., Uchwała Nr 

XV/104/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 stycznia 2020 r., Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Kwilcz z dnia 

25 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 marca 2020 r., Zarządzenie Nr 31/2020 

Wójta Gminy Kwilcz z dnia 8 kwietnia 2020 r., Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 10 kwietnia 

2020 r., Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 17 kwietnia 2020 r. 
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- kredytów w kwocie 746.287,00 zł, 

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.362.195,00 zł”. 

§ 4. § 4 ust. 1 i 3 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.829.570,15 zł, 

z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.467.375,15 zł i wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

w kwocie 1.362.195,00 zł. 

3. Plan  przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do uchwały”. 

§ 5. § 7 uchwały, o której mowa w §1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w kwocie 

950.210,00 zł, z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 739.654,00 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 210.556,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”. 

§ 6. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 8. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 9. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

§ 10. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kwilcz.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  
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