UCHWAŁA Nr XXIII/205/2020
Rady Gminy Gnojnik
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214-215, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz.
713), Rada Gminy Gnojnik uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Gnojnik na 2020 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Gnojnik na 2020 rok, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gnojnik na 2020
rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały stan budżetu Gminy Gnojnik na 2020
rok obejmuje:
1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 65 667 255,86 zł, w tym:
1) dochody bieżące –
43 732 792,12 zł;
2) dochody majątkowe –
21 934 463,74 zł.
2. Łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 68 820 691,57 zł, w tym:
1) wydatki bieżące –
43 210 337,15 zł;
2) wydatki majątkowe –
25 610 354,42 zł.
3. Wydatki bieżące obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 23 840 227,38zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 450 746,48 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
7 389 480,90 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 782 254,30 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 746 328,45 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 001 977,02
zł,
5) wydatki na obsługę długu publicznego 839 550,00 zł,
4. Wydatki majątkowe obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 410 354,42 zł,
z czego na wydatki inwestycyjne i programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 22 131 421,00 zł;
2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 200 000,00 zł.
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§ 3.
Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy Gnojnik na 2020 rok do kwoty
3 153 435,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w
art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 288 426,49 zł;
2) pożyczek długoterminowych, w kwocie 2 865 009,22 zł;
§ 4.
1. Planowane na 2020r. przychody budżetu Gminy Gnojnik z tytułu:
1) wolnych środków pozostających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych,
zwiększa się o kwotę 473 878,13 zł. do wysokości 2 117 602,89 zł.
2) pożyczek długoterminowych, zmniejsza się o kwotę 1006 764,67 zł. do wysokości
11 093 235,33 zł.
3) spłat pożyczek udzielanych ze środków publicznych, zmniejsza się o kwotę 116 889 zł.
do wysokości 14 350,00 zł.
2. Planowane rozchody budżetu Gminy Gnojnik na 2020 rok, z tytułu:
1) spłaty pożyczek, zwiększa się o kwotę 366 217,00 zł. do wysokości 547 693,00 zł.
2) udzielanych pożyczek, zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł. do wysokości 0,00 zł.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 549 002,71 zł
oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 10 395 567,00 zł, jak w
załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w wysokości
11 128 623,33 zł, w tym:
1) na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2 865 009,22 złotych;
2) na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości
163 614,11 złotych;
3) na wcześniejszą spłatę zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy o
finansach publicznych w wysokości 8 100 000,00 złotych;
5. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do zaciągnięcia zobowiązań do kwoty określonej
w ust. 4, z której obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu
ustalonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojnik w części określającej
Wieloletnią Prognozę Długu.
§ 5.
W uchwale budżetowej Gminy Gnojnik na 2020 rok, podjętej Uchwałą Nr XIV/126/2020 Rady
Gminy Gnojnik z dnia 24 stycznia 2020 roku:
1. załącznik nr 4 „Planowane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Gnojnik w roku
2020”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 9 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na
finansowanie zadań Gminy Gnojnik w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2020 roku”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do
niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 „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 przeciwdziałania narkomanii”, otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
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4. załącznik nr 12 „Plan wydatków budżetowych Gminy do dyspozycji jednostek
pomocniczych na 2020 rok /wiejskie/”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do
niniejszej uchwały.
5. załącznik nr 13 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gnojnik w roku
2020”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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