
UCHWAŁA NR XVI/240/20
RADY GMINY JASIENICA

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Jasienica na 2020 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 414 558,04 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
Uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 332 861,48 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
Uchwały.

3. Dochody budżetu po zmianach gminy wynoszą 140 525 521,49 złotych.

4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 136 154 754,63 złotych.

5. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 853 476,82 złotychw tym:

- przychody ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 349 999,00 złotych,

- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 370 658,46 złotych,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 
ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych 
środków 11 089,88 złotych,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 121 729,48 złotych.

6. Rozchody budżetu gminy wynoszą  5 224 243,68 złotychw tym: spłaty otrzymanych krajowych 
pożyczek 724 243,68 złotych, wykup obligacji na rynku krajowym 4 500 000,00 złotych.

7. Nadwyżka budżetu Gminy Jasienica w kwocie 4 370 766,86 złotych przeznaczona zostanie na spłatę 
zaciągniętych pożyczek krajowych i wykup obligacji na rynku krajowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 marca 2020 r.

Poz. 2366



2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Machalica
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/240/20

Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 marca 2020 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Jasienica na 2020 rok

Lp. Dział Nazwa - Treść Kwota      
(zł)

1 2 3 4

1 600 Transport i łączność 2 236,00

 w tym:

dochody bieżące 2 236,00

w tym:                     

wpływy z różnych dochodów 2 236,00

2 700 Gospodarka mieszkaniowa 386 323,04

 w tym:

dochody bieżące 2 760,00

w tym:                     

wpływy z różnych dochodów 2 760,00

dochody majątkowe 383 563,04

w tym:                     

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 
(dofinansowanie na realizację projektu "Słoneczna Gmina Jasienica" w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

371 211,04

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (wpłaty 
mieszkańców dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach 
mieszkańców) 

12 352,00

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

3 891,00

 w tym:

dochody bieżące 3 891,00

w tym:                     

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 891,00
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4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22 108,00

 w tym:

dochody bieżące 22 108,00

w tym:                     

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 
w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego (dofinansowanie realizacji projektu: "Bielska Kraina się integruje - 
organizacja imprezy sposobem na promocję lokalnej kultury rybackiej” w ramach 
Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze") 

22 108,00

Razem 414 558,04
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/240/20

Rady Gminy Jasienica

z dnia 5 marca 2020 r.

Zwiększenie wydatków budżetu Gminy Jasienica na 2020 rok

Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota (zł)

1 600 Transport i łączność 194 634,00

60016 Drogi publiczne gminne 194 634,00

w tym:

a) wydatki bieżące 194 634,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych 194 634,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   194 634,00

2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00

w tym:

a) wydatki bieżące
8 000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące  8 000,00

3 851 Ochrona zdrowia 121 729,48

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 121 729,48

w tym:

a) wydatki bieżące
121 729,48

w tym: wydatki jednostek budżetowych 121 729,48

w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 000,00

w tym na; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   41 729,48

4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 498,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 498,00
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w tym:

b) wydatki majątkowe
8 498,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 498,00

Razem 332 861,48

Przeznaczenie wydatków
Dział 
600

wydatki bieżące

Remont drogi gminnej nr 490174S w sołectwie Bielowicko 30 000,00
Remonty dróg gminnych w sołectwie Bielowicko 19 500,00
Remonty dróg gminnych w sołectwie Grodziec 102 754,00
Remonty dróg gminnych w sołectwie Iłownica 10 180,00
Remonty dróg gminnych w sołectwie Landek 1 350,00
Remonty dróg gminnych w sołectwie Mazańcowice 600,00
Remonty dróg gminnych w sołectwie Międzyrzecze Dolne 1 400,00
Remonty cząstkowe dróg w sołectwie Grodziec 26 500,00
Bieżąca konserwacja rowów i remonty odwodnień i przepustów 
w sołectwie Grodziec 2 350,00

Dział 
754

wydatki bieżące

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Rudzicy 4 000,00

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Międzyrzeczu Górnym 4 000,00
Dział 
851

wydatki bieżące

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (środki niewydatkowane w roku 2019 na 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Jasienica)

121 729,48

Dział 
900

wydatki majątkowe

Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biery 7 998,00
Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mazańcowice 500,00

332 861,48   
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