
 

 

UCHWAŁA NR XXI/133/2020 

RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie zmian do do uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 r. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit.i) , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko 

Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwałę budżetową nr XVI/108/2019 z dnia  20.12.2019 r. Rady Gminy Chrzypsko Wielkie 

zmienianą: 

᠆ Uchwałą nr XVII/113/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 stycznia 2020 r. 

᠆ Zarządzeniem nr 9/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 03 lutego 2020 r. 

᠆ Uchwałą nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lutego 2020 r. 

᠆ Zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27 lutego 2020 r. 

᠆ Zarządzeniem nr 22/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 marca 2020 r. 

᠆ Zarządzeniem nr 33/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 09 kwietnia 2020 r. 

᠆ Zarządzeniem nr 37/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmienia się w ten 

sposób, że : 

1. §1 ust. 1 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie : 

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 18 100 463,51 zł, z tego: 

1)  dochody bieżące – 17 305 006,51 zł, 

2)  dochody majątkowe – 795 457,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”. 

2. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej otrzymuje  brzmienie jak w załączniku nr 1 do  niniejszej 

uchwały. 

3. §2 ust 1 i ust 2 pkt 1) i 3) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie : 

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 20 044 463,51 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące  – 16 461 828,05 zł,  w tym: 

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie  10 389 225,39 zł, w tym na : 

᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie  6 463 376,97 zł 

᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie  3 925 848,42 zł 
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b) dotacje na zadania bieżące w kwocie   448 882,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie  5 479 726,64 zł  

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł 

2) wydatki majątkowe – 3 582 635,46 zł,     w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 582 635,46 zł 

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

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

ustawami w wysokości 5 980 377,79 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 2a  

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

ustawy o finansach publicznych w wysokości  544 994,02 zł,  zgodnie z załącznikiem nr  2”. 

4. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej otrzymuje  brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

5. Załącznik nr 2a do Uchwały budżetowej otrzymuje  brzmienie jak w załączniku nr 2a do niniejszej 

uchwały. 

6. §6  Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :  

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości  38 000,00 zł, 

2) celowe w wysokości 158 270,00 zł, z przeznaczeniem na : 

a) wydatki bieżące, z tego na: 

᠆ zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie  39 000,00 zł 

᠆ zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie  7 400,00 zł 

᠆ zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie  62 000,00 zł 

᠆ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  24 000,00 zł 

b) wydatki majątkowe w kwocie  25 870,00 zł”. 

7. §7  Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :   

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy : 

1) Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim 

wysokości 448 882,00 zł.     

2)  Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych w wysokości 166 000,00 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 5”.. 

8. Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje  brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

9. §13  Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :  

„§ 13. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.”. 

11. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje  brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Mariusz Kamyszek 
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