
UCHWAŁA NR XXXVI/144/2020
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2020 
r. poz. 713 ) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 poz. 869 z późn. zm.) 

Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2020 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

§ 2. Dokonuje się zmiany zapisu § 3A Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/113/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok. 

§ 3A otrzymuje brzmienie: 

Przychody budżetu gminy w wysokości 287 746,88 zł, rozchody w wysokości 791 400,00 zł zgodnie 
z Załącznikiem Nr 2 

§ 3. Dokonuje sie zmiany zapisu § 6 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/113/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok. 

§ 6.1 otrzymuje brzmienie: 

Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz wydatki w kwocie 108 905,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) 

§ 4. Wprowadza się do budżetu na 2020 r. Załącznik Nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
realizowanych na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Kowalczyk
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Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok po stronie wydatków wprowadza się zwiększając plan tytułem 
niewykorzystanych środków z lat ubiegłych na realizację określonych zadań w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 23 905,57 zł. 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/144/2020 z dnia 30.06.2020r. 

PLAN  WYDATKÓW 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

851   Ochrona zdrowia 95 000,00 23 905,57 118 905,57 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 500,00 23 905,57 106 405,57 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 10 000,00 44 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13 905,57 28 905,57 

Razem: 35 629 085,20 23 905,57 35 652 990,77 

 



Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/144/2020

z dnia 30.06.2020r.

1 2 3 4

287 746,88

1. Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: § 952

1.1
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z 

budżetu U.E.
§ 952

2. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym § 952

3.
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu U.E.
§ 903

4.
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu U.E.
§ 902

5. Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: § 953

5.1
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z 

budżetu U.E.
§ 953

6. Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 931

6.1
emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z 

budżetu U.E.
§ 931

7.
Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 

których istnieje płynny rynek wtórny
§ 931

8.
Przychody z tytułu zacjągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów 

wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań
§ 907

9.
Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 

u.f.p.)
§ 957

10. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. § 950 263 841,31

11. Spłaty pożyczek udzielonych § 951

12.

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

§ 905 23 905,57

13.
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i 

dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
§ 906

14. Przelewy z rachunku lokat § 994

15. Prywatyzacja majątku j.s.t § 941-44

16. Przychody z tytułu  innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955

791 400,00

1. Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym: § 992 791 400,00

1.1
zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 

pochodzącymi z budżetu U.E.
§ 992

2. Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych § 992

3. 
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu U.E.
§ 963

4.
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu U.E.
§ 962

5. Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: § 993

5.1
zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 

pochodzącymi z budżetu U.E.
§ 993

6. Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym: § 982

6.1
wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami 

pochodzącymi z budżetu U.E.
§ 982

7.
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla 

których istnieje płynny rynek wtórny
§ 982

8. Wcześniejsza splata istniejącego długu jst. § 965

9. Udzielone pożyczki § 991

10. Przelewy na rachunki lokat § 994

11. Rozchody z tytułu  innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p § 955

Rozchody ogółem:

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota

Przychody ogółem:



Załącznik Nr  3

do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/144/2020 

z dnia 30.06.2020r.

w tym:

wynagrod

zenia i 

składki od 

nich 

naliczane

wydatki 

związane z 

realizacją 
statutowyc

h zadań

wydatki na 

programy 

finansowane z 

udziałem 

środków, o 

których mowa 

w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Pomoc finansowa na 

dofinansowanie zakupu 

ambulansu sanitarnego 

typu A na potrzeby 

podmiotu leczniczego tj. 

Szpitala Św. Leona Sp. z 

o.o. z siedzibą w 

Opatowie.

851 85111 10 000,00 6300 10 000,00 10 000,00

0 0
10 000,00

0,00 0 0 0,00 0 0 0 0
10 000,00 10 000,00

0 0 0Ogółem

Wydatki 

majątkowe

z tego:

Wydatki 

na 

obsługę 
długu 

(odsetki)

z tego:

Wydatki jednostek 

budżetowych

Nazwa zadania

z tego:

Dochod

y 

ogółem
inwestycje i 

zakupy 

inwestycyjne

III. Dochody i wydatki związane z pomocą 
rzeczową lub finansową  realizowaną  na 

podstawie porozumień j.s.t.

wniesieni

e wkadów 

do spółek 

prawa 

handlowe

go

Wydat

ki

z 

tytułu 

poręcz

eń
i 

gwara

ncji

 I.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

realizowanych wspólnie z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego

Dział Rozdział

II.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

przejętych przez Gminę do realizacji w drodze 

umowy lub porozumienia

§

Dochody i wydatki  związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

§
Wydatki 

ogółem
Świadczen

ia na rzecz 

osób 

fizycznych

Wydatki na 

programy 

finansowane 

z udziałem 

środków, o 

których 

mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 

i 3

zakup i 

objęcie 

akcji i 

udziałó

w

Dotacje na 

zadania 

bieżące

Wydatki 

bieżące


