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UCHWAŁA NR XXIV/208/2021 

RADY GMINY GNOJNIK 

z dnia 12 lutego 2021 roku 

 

w sprawie: przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Gnojnik na 2021 rok 

 

Na podstawie art.211, art.212, art.222, art.239, art.258 ust.1 pkt.1, art. 264 ust.3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze 

zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U.  z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 zoaa ust. 1 ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 

2020r. poz. 1842, z późn. zm.), Rada Gminy w Gnojniku uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Gnojnik na rok 2021                    

w wysokości 53 017 566,17 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w kwocie –  42 476 251,17 zł; 

2) dochody majątkowe w kwocie –  10 541 315,00 zł; 

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Gnojnik na rok 2021                

w wysokości 56 446 064,93 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w kwocie –   42 192 087,93 zł; 

2) wydatki majątkowe w kwocie –  14 253 977,00 zł; 

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

2. Ustala się wydatki majątkowe, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

3. Wydatki bieżące obejmują: 

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 24 112 050,62 zł,  z czego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 684 148,00 zł, 

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                           

7 427 902,62 zł,  

     2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 873 354,00 zł, 

     3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych  14 697 176,00 zł 

     4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1 039 507,31 zł,  

     5) wydatki na obsługę długu publicznego  470 000,00 zł, 

 

3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie  

14 253 977,00 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 13 587 735,00 zł   

 

§ 3. 

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt na kwotę            

3 428 498,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
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1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 879 836,36 

zł; 

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu, wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 

1 548 662,40 zł. 

 

§ 4. 

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 499 974,76 zł 

oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 071 476,00 zł,                  

jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie: 120 000,00 zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej: 460 996,00 zł; 

w tym: 

3) rezerwę do dyspozycji jednostek pomocniczych – wsi tzw. środki wiejskie, w kwocie  

200 996,00 zł. 

4) rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 125 200,00 zł. 

5) rezerwę na wydatki z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej 

opieki wychowawczej (dział 854),  w kwocie 100 000,00 zł. 

6) rezerwę na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (dział 921) oraz 

kultury fizycznej (dział 926), w kwocie 34 800,00 zł. 

 

§ 6. 

Z planu dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok wyodrębnia się: 

1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami,  jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami,  jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 

4) 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, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie 

zadań Gminy Gnojnik w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi,  jak załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 

6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na 

finansowanie zadań Gminy Gnojnik w zakresie ochrony środowiska, jak w załączniku nr 9 do 

niniejszej uchwały. 

7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub 

porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 10 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 7. 

1. Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych 

gminy, tzw. FUNDUSZ SOŁECKI na łączną kwotę 308 608,64 zł, w całości ze środków                

o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim   

(Dz. U. 2014, poz. 301), jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały. 
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2. Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych 

gminy, tzw. środki wiejskie na łączną kwotę 990 996,00 zł, jak w załączniku nr 12 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

3. Wydatki budżetu Gminy Gnojnik na 2021 rok obejmują planowane kwoty dotacji 

udzielanych w roku 2021 na łączną kwotę 6 163 642,50 zł, jak w załączniku nr 13 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 8. 

1. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do dokonywania zmian w planie wydatków                      

w granicach działu.  

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do przekazywania kierownikom jednostek 

budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w ramach 

rozdziału klasyfikacji budżetowej, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań 

statutowych jednostek budżetowych (z wyłączeniem zakupu energii), w obrębie 

wynagrodzeń i składek od nich naliczane, w obrębie świadczeń na rzecz osób fizycznych. 

 

§ 9. 

W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Wójta Gminy Gnojnik do: 

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan 

zadłużenia w trakcie roku 2021 nie może przekroczyć limitu 3 000 000,00 zł. 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank 

prowadzący obsługę budżetu. 

 

§ 10. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik. 

 

§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021r. 

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

 

 

 

 


