
 

 

UCHWAŁA NR XV.123.2019 

RADY GMINY ZAKRZEWO 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 212, 

258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 ze zmianą z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 20.781.067,06 zł  z tego: 

1) dochody bieżące w kwocie 19.967.342,98 zł, 

2) dochody majątkowe w kwocie 813.724,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 23.850.604,06 zł z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 19.844.134,58 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości  4.006.469,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.069.537,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów i pożyczek. 

§ 4. Określa się: 

1) łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.582.700,00 zł, 

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 513.163,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 5. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 6. Określa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5.  

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych  i dotacje dla 

jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska 

przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem 

Nr 8. 

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na 

realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 
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§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale 

na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

§ 12. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 100.517,00 zł, 

2) celowe w wysokości 691.473,00 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 68.816,00 zł, 

b) na zwiększenie funduszu płac  - 236.519,00 zł, 

c) na wydatki inwestycyjne w gminie - 386.138,00 zł. 

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.082.700,00 zł, 

w tym: na pokrycie  występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 

500.000,00 zł. 

§ 14. Upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł, 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków 

majątkowych między zadaniami w ramach działu, 

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

prowadzący obsługę budżetu, 

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 15. Ustala się kwotę 300.000,00 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Krzysztof Doroszuk 
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