
 

 

UCHWAŁA  Nr XXX/183/21 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.1)) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 ze zm.2)) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/171/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie przychodów o kwotę 259.914,33 zł, w tym: 

a) § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 259.914,33 zł; 

2) Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie przychodów o kwotę 916.312,00 zł, w tym: 

a) § 905 – 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 o kwotę 
916.312,00 zł; 

3) Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie rozchodów o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym: 

a) § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1.000.000,00 zł; 

4) Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 1.606.117,84 zł, w tym: 

a) Dział 600 – Transport i łączność: 

– Rodz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie: 

– § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 
688.805,84 zł, 

b) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 

– Rodz. 75616 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 

– § 0430 – wpływy z opłaty targowej o kwotę 1.000,00 zł, 

c) Dział 758 – Różne rozliczenia: 

– Rodz. 75816 – Wpływy do rozliczenia: 

– § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 
powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
o kwotę 916.312,00 zł; 

  

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 1622 poz. 1649 oraz 
poz. 2020oraz Dz.U. z 2020 r. poz.284, poz.374 poz. 568, poz.695, poz. 1175 oraz poz. 2320 
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5) Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 133.720,17 zł, w tym: 

a) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

– Rodz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 

– § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  
w nadmiernej wysokości o kwotę 18.006,82 zł, 

– Rodz. 92116 – Biblioteki: 

– § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  
w nadmiernej wysokości o kwotę 115.713,35 zł; 

6) Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, w tym: 

a) Dział 801 – Oświata i wychowanie: 

– Rodz. 80101 – Szkoły podstawowe: 

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażanie o kwotę 1.000,00 zł; 

7) Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 185.000,00 zł, w tym: 

a) Dział 750 – Administracja publiczna: 

– Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 

– § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 34.000,00 zł (zakup 2 
urządzeń kserograficznych), 

b) Dział 801 – Oświata i wychowanie: 

– Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe: 

– § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000,00 zł, 

c) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

– Rozdz. 90095 – Pozostała działalność: 

– § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,00 zł (zakup 
traktorka wielofunkcyjnego komunalnego wraz z osprzętem), 

d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

– Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 

– § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 60.000,00 zł; 

8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok”, który 
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

9) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów 
publicznych na 2021 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 

10) § 4.1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.194.699,44 zł zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z: 

a) zaciągniętych kredytów w wysokości 3.200.000,00 zł, 

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Strzeleczki 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 78.387,44 zł, 
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c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 
pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  
w wysokości 916.312,00 zł”. 

§ 2.1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 4.768.459,93 zł. 

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 36.396.971,70 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 34.707.044,19 zł; 

2) dochody majątkowe 1.689.927,51 zł. 

3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 40.591.671,14 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 33.262.680,89 zł; 

2) wydatki majątkowe 7.328.990,25 zł. 

4. Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 573.760,49 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

 

Włodzimierz Wolny  
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXX/183/21  
Rady Gminy Strzeleczki 
z dnia 25 lutego 2021 r. 
 

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2021 rok 

   
Przychody 

 

§ Wyszczególnienie Plan na 2021 rok 

905 

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                                                                                                                                                             
- RFIL - 916.312,00 zł 

                916 312,00     

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                 152 147,93     

951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 
publicznych                 500 000,00     

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym              3 200 000,00     

  
Ogółem:              4 768 459,93     

   
   
   
Rozchody 

 

§ Wyszczególnienie Plan na 2021 rok 

963 
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej 

                573 760,49     

  
Ogółem:                 573 760,49     
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Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXX/183/21 
Rady Gminy Strzeleczki 
z dnia 25 lutego 2021 r. 

Plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021: 
     

1.            Dotacje podmiotowe 
     

L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział Kwota dotacji 

1. Gminna Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek 
Kultury w Strzeleczkach 921 92109 727 000,00 

2. Gminna Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka 
Publiczna w Strzeleczkach 921 92116 468 000,00 

     
2.            Dotacje celowe 
     

L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział Kwota dotacji 

1. Gmina Krapkowice 852 85203 12 960,00 

2. Gmina Krapkowice 855 85516 36 000,00 
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