
UCHWAŁA NR XIII/198/19
RADY GMINY JASIENICA

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 roku, poz. 506, z późn. zm.)

Rada Gminy Jasienica
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 581 159,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
Uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 277 711,20 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
Uchwały.

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 124 999 518,77 złotych.

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 131 568 698,53 złotych.

5. Przychody budżetu gminy wynoszą 7 493 423,44 złotychw tym: przychody z tytułu wolnych środków 
7 493 423,44 złotych.

6. Rozchody budżetu gminy wynoszą  924 243,68 złotychw tym: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
724 243,68 złotych, ·udzielone pożyczki 200 000,00 złotych.

7. Deficyt budżetu Gminy Jasienica w kwocie 6 569 179,76 złotych, pokryty zostanie przychodami z tytułu 
wolnych środków w kwocie 6 569 179,76 złotych. 

8. Dokonać przeniesień wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 2. W Uchwale nr IV/30/18 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2018 r. – Uchwała budżetowa Gminy 
Jasienica na rok 2019 w § 6 zmienia się pkt. 2), który otrzymuje brzmienie:

"2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację 
zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym 
programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody w zł Wydatki w zł

1 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane  z ich poborem

756 420 694,00
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1.1 dochody bieżące:
- wpływy z opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych

75618 420 694,00

2 Ochrona zdrowia 851 501 179,29

2.1 Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące; 40 000,00
w tym: wydatki bieżące jednostek 
budżetowych  40 000,00
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 5 000,00
w tym na: wydatki związane z realizacją 
ich statutowych zadań  35 000,00

85153 40 000,00

2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 461 179,29
wydatki bieżące; 461 179,29
w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych 
451 179,29
w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
135 000,00
w tym na: wydatki związane z realizacją ich 
statutowych działań 316 179,29
w tym: dotacje na zadania bieżące 10 000,00

"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Machalica
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/198/19

Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Lp. Dział Nazwa - Treść Kwota      
(zł)

1 2 3 4

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 220,00

 w tym:

dochody majątkowe 1 220,00

w tym:                     

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 1 220,00

2 700 Gospodarka mieszkaniowa 101 757,00

 w tym:

dochody bieżące 7 860,00

w tym:                     

wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 656,00

wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 998,00

wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 555,00

wpływy z różnych dochodów 651,00

dochody majątkowe 93 897,00

w tym:                     

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 980,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 91 917,00

3 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

192 476,00

 w tym:

dochody bieżące 192 476,00

w tym:                     
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wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 108 188,00

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 26 798,00

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 581,00

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 40 294,00

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw 3 051,00

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13 564,00

4 758 Różne rozliczenia 248 377,00

 w tym:

dochody bieżące 248 377,00

w tym:                     

część oświatowa subwencji ogólnej 248 377,00

5 801 Oświata i wychowanie 12 829,00

 w tym:

dochody bieżące 12 829,00

w tym:                     

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 12 829,00

6 855 Rodzina 24 500,00

 w tym:

dochody bieżące 24 500,00

w tym:                     

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 500,00

Razem 581 159,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/198/19

Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota (zł)

1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące 3 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 3 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   
3 000,00

2 801 Oświata i wychowanie 66 423,00

80101 Szkoły podstawowe 66 423,00

w tym:

a) wydatki bieżące
66 423,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 62 829,00

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  
62 829,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 594,00

3 851 Ochrona zdrowia 40 294,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40 294,00

w tym:

a) wydatki bieżące
40 294,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 40 294,00

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  
40 294,00

4 855 Rodzina 1 000,00

85504 Wspieranie rodziny 1 000,00
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w tym:

a) wydatki bieżące
1 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 000,00

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                  
1 000,00

5 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 26 994,20

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26 994,20

w tym:

a) wydatki bieżące
26 994,20

w tym: dotacje na zadania bieżące  26 994,20

6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 140 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące 140 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące  140 000,00

Razem 277 711,20

Przeznaczenie wydatków
Dział 
754

wydatki bieżące

Pomoc finansowa na zakup kompletu felg do opon zimowych wraz 
z czujnikami ciśnienia powietrza w kołach przeznaczonych do terenowego 
pojazdu służbowego Ford Ranger zakupionego do Komendy Miejskiej Policji 
w Bielsku-Białej - do Komisariatu Policji w Jasienicy

3 000,00

Dział 
801

wydatki bieżące

Środki dla ZSP Jasienica 10 600,00

Środki dla ZSP Rudzica 1 600,00

Środki dla Szkoły Podstawowej w  Świętoszówce 629,00

Środki dla jednostek oświatowych (start dla nauczycieli stażystów - 
zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) - dla 
ZSP Jasienica 1 000,00 złotych, dla ZSP Mazańcowice 594,00 złotych, dla 
ZSP Rudzica 2 000,00 złotych

3 594,00
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Środki dla ZSP Międzyrzecze (doposażenie publicznych szkół i placówek 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie 
pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych 
pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - zwiększenie ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)

50 000,00

Dział 
851

wydatki bieżące

Środki na przeciwdziałanie problemom alkoholowym 40 294,00
Dział 
855

wydatki bieżące

Zwroty dotacji (wspieranie rodziny) pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 1 000,00

Dział 
900

wydatki bieżące

Dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 za opróżnianie i transport osadu 
z przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na posesjach 
należących do mieszkańców Gminy Jasienica

3 795,20

Dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 za wywóz nieczystości ciekłych
23 199,00

Dział 
921

wydatki bieżące
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 140 000,00

Razem: 277 711,20
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/198/19

Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Przeniesienia wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2019 rok

Zmniejszenia wydatków

Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść kwota (zł)

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 200,00

w tym:

a) wydatki bieżące 1 200,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 200,00

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań             
1 200,00

2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 21 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące 21 000,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 000,00

3 855 Rodzina 13 350,00

85508 Rodziny zastępcze 9 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące
9 000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 9 000,00

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              
9 000,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
4 350,00
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a) wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych 4 350,00

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              
4 350,00

OGÓŁEM 35 550,00

Zmniejszenie  wydatków

Dział 
010

wydatki bieżące

Zakup usług pozostałych 1 200,00

Dział 
854

wydatki bieżące

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 
(GOPS w Jasienicy) 21 000,00

Dział 
855

wydatki bieżące

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 
jednostek samorządu terytorialnego
(GOPS w Jasienicy)

13 350,00

RAZEM: 35 550,00

Zwiększenia wydatków

Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść kwota (zł)

1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 200,00

01030 Izby rolnicze 1 200,00

w tym:

a) wydatki bieżące
1 200,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 1 200,00

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań                  1 200,00

2 852 Pomoc społeczna 34 350,00
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85202 Domy pomocy społecznej 34 350,00

w tym:

a) wydatki bieżące
34 350,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych 34 350,00

w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań                  34 350,00

OGÓŁEM 35 550,00

Zwiększenie wydatków
Dział 
010

wydatki bieżące

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 200,00

Dział 
852

wydatki bieżące

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 
jednostek samorządu terytorialnego
(GOPS w Jasienicy)

34 350,00

RAZEM: 35 550,00
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