Projekt
z dnia 27 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVIII/ /2020
RADY GMINY CISEK
z dnia 2 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 211, 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale własnej Nr III/18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Cisek na rok 2020 dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody Gminy Cisek
Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Dochody bieżące
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Zwiększa się wydatki Gminy Cisek
Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Wydatki jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne
Wydatki jednostki, w tym wydatki na realizację zadań statutowych
Zwiększa się plan przychodów Gminy Cisek

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł

o kwotę

20 000,00 zł

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę

43 500,00 zł
43 500,00 zł
43 500,00 zł
43 500,00 zł
10 200,00 zł
33 300,00 zł

o kwotę

23 500,00 zł

Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)

o kwotę

23 500,00 zł

§ 2. Nadwyżka budżetu gminy w kwocie 1 355 893,49 zł zostanie przeznaczona spłatę wcześniej
zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.
§ 3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Cisek nr XV/81/2019 z 16 grudnia 2019 r. otrzymuje
brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Cisek
Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/

/2020

Rady Gminy Cisek
z dnia 2 marca 2020 r.
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/81/2019 Rady Gminy Cisek z dnia 16 grudnia 2019 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU GMINY CISEK na 2020 rok
§

Wyszczególnienie

Przychody
( w zł )

Rozchody
( w zł )

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

140 280,00

0,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

650 000,00

0,00

963

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

0,00

1 716 173,49

0,00

430 000,00

790 280,00

2 146 173,49

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów :
spłata zaciągniętych kredytów bankowych
Razem:
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UZASADNIENIE
do zmian w budżecie Gminy Cisek na 2020 rok dokonanych
Uchwałą Rady Gminy Cisek Nr XVIII/.../2020 z dnia 2 marca 2020 r.
1. Uwagi ogólne :
W związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Sportu, w sprawie przyznania Gminie Cisek na

2020

rok dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach programu

„

Umiem pływać kwoty 20 000 zł , oraz obowiązku rozpoczęcia realizacji zadania od dnia 4 marca 2020 r. i
zakończenia do dnia 30 czerwca ( czyli do końca roku szkolnego ) powstała koniecznośc wprowadzenia
planu zarówno dochodów jak i wydatków w/w zadania do budżetu gminy na rok 2020.
2. Dochody :
Plan dochodów zwiększył się o kwotę 20 000,00 zł ,z tytułu przyznanych gminie środków

z

funduszu celowego ( Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) na dofinansowanie zadania pn.„Umiem
pływać" realizowanego w szkołach podstawowych ( I-III klasy) .
3. Wydatki :
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 43 500,00 zł . , z tytułu realizacji zadania bieżącego

w

ramach programu pn. " Umiem pływać" przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych
dla Uczniów ( 20 000,00 zł ) , pozostała kwota tj. 23 500,00 zł stanowi wkład własny Gminy w realizację
zadania, poprzez zwiększenie wydatków z tzw. wolnych środków na 2020 rok.
4. Przychody :
Plan przychodów zwiększył się o kwotę 23 500,00 zł , z tytułu wprowadzenia wolnych środków
z lat ubiegłych - 23 500,00 zł.
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