Druk Nr 36/20
UCHWAŁA Nr …/…/2020
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 lipca marca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.214 i art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Plan dochodów wynosi 27 606 832,20 zł, w tym:
a) dochody bieżące – 25 631 487,38 zł, z tego:
- dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 173 098,00zł.
b) dochody majątkowe – 1 975 344,82 zł., z tego:
- dochody na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 305 854,49,00zł.
§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1, poprzez
przesunięcia w planie wydatków bieżących oraz majątkowych.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 29 952 083,20 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości – 25 486 373,98zł, z czego:
a) wydatki jednostek budżetowych 14 429 363,78zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 169 913,38zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 259 450,40zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 409 877,00zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 977 735,20zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 173 098,00zł,
e) obsługa długu 496 300,00zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości – 4 465 709,22zł.
a) wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2 966 103,22zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w
tym: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi w wysokości 625 312,00zł;
b) pozostałe wydatki majątkowe w 2020 w wysokości 1 499 606,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 3
§ 3. Aktualny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku przedstawia załącznik nr 4.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

UZASADNIENIE
Wydatki:
- zmiany dotyczą m in.:
 dostosowania planu wydatków w rozdziale 85508 –rodziny zastępcze do potrzeb
wynikających ze zwiększenia stawek oraz liczby dzieci przebywających w rodzinach
zastępczych;
 przesunięcia kwoty 373 150,15zł z rozdziału 60016 do rozdziału 60014 na pomoc
finansową dla Powiatu celem realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

