
 

 

UCHWAŁA  Nr …………….. 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 

poz. 40) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634  

ze zm.1) ) Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LV/347/22 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie przychodów o kwotę 75.000,00 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 

75.000,000 zł; 

2) Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 22.310,00 zł, w tym: 

a) Dział 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska: 

– Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 

– § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 

22.310,00 zł; 

3) Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 73.000,00 zł, w tym: 

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 

- Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 

– § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 70.000,00 zł, 

b) Dział 926 – Kultura fizyczna: 

– Rozdz. 92695 – Pozostała działalność: 

– § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 3.000,00 zł; 

4) Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 170.310,00 zł, w tym: 

a) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 

- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 

– § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 70.000,00 zł, 

b) Dział 750 – Administracja publiczna: 

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

- § 6060 –  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.000,00 zł (zakup 

samochodu osobowego do 3,5 t dla potrzeb Urzędu Gminy Strzeleczki), 

c) Dział 900 – Gospodarka komunalna o ochrona środowiska: 

- Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, 

poz. 1964 oraz poz. 2414 
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– § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.727,00 zł, 

– § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.492,30 zł, 

– § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 208,90 zł, 

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.701,00 zł, 

– § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 3.180,80 zł, 

d) Dział 926 – Kultura fizyczna: 

– Rozdz. 92695 – Pozostała działalność: 

– § 6690 – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności , dotyczące wydatków majątkowych o 

kwotę 3.000,00 zł; 

5) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok”, który 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały; 

6) § 4.1. Otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.192.045,83 zł zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z: 

a) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.951.014,60 zł, 

b) 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 

241.031,23 zł. 

§ 2.1. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.192.045,83 zł. 

2. Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 42.472.463,90 zł, w tym: 

1) dochody bieżące 34.041.955,90 zł; 

2) dochody majątkowe 8.430.508,00 zł. 

3. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 50.664.509,73 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące 33.937.610,68 zł; 

2) wydatki majątkowe 16.726.899,05 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny 
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Załącznik  

do uchwały nr 

…………….. 

Rady Gminy Strzeleczki 

z dnia 26 stycznia 2023 

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2023 rok 

   
Przychody 

 

§ Wyszczególnienie Plan 

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                                                                                                                                                                                                                                    

-Fundusz przeciwdziałania COVID - 19 - 241.031,23 zł 

                241 031,23     

957 Nadwyżki z lat ubiegłych              7 951 014,60     

  
Ogółem:              8 192 045,83     
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