
UCHWAŁA NR XXX-202-2020 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 14 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Nędza 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, 
art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) 
uchwala się , co następuje: 

§ 1. Dokonać zmiany w tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XX-143-2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. 
p.n. „PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK” poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów 
budżetu zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały . 

§ 2. Dokonać zmiany w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XX-143-2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. 
p.n. „PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 ROK” poprzez zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków 
budżetu zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały . 

§ 3. W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Nr XX-143-2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., w § 7 ust 
4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. ust. 4 W planie dochodów budżetu określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w kwocie 1 615 355,24 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w kwocie 1 615 355,24 zł.”. 

§ 4. W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2020 rok zamyka się: 

1) po stronie dochodów w kwocie 30 938 832,60 zł, w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 30 445 975,36 zł,  

b)  dochody majątkowe w kwocie 492 857,24 zł  

2) po stronie wydatków w kwocie 33 070 719,66 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie 29 996 651,48 zł,      

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 074 068,18 zł      

3) po stronie przychodów w kwocie 2 131 887,06 zł; 

–   natomiast źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2 131 887,06 zł są przychody budżetu gminy na 
2020 r. w wysokości 2 131 887,06 zł , pochodzące z : 

᠆ pożyczek w wysokości 522 149,04 zł; 

᠆ kredytów w wysokości 564 500,00 zł;  

᠆ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 956 637,14 zł; 

᠆ spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 82 857,24 zł; 

᠆ 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 w wysokości 5 743,64 zł.    

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU 

NA 2020 ROK

1)    zwiększyć plan dochodów budżetu  na rok 2020  w kwocie   194 916,33

w tym:

w tym: w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt 2i 3

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie wydatków 

na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

68 461,00 68 461,00

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw, w tym:

68 461,00 68 461,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 59 481,00 59 481,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

8 980,00 8 980,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 792,00 10 792,00

- Wpływy z różnych dochodów 10 792,00 10 792,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 115 663,33 115 663,33

- Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym: 115 663,33 115 663,33

 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw

113 012,17 113 012,17

- wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 2 651,16 2 651,16

RAZEM 194 916,33 194 916,33

plan dochodów ogółem

dochody bieżące 

 Dział 
dochody         

majątkowe

nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXX-202-2020

Rady Gminy Nedza

z dnia 14 wrzesnia 2020 r.
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2)    zmniejszyć plan dochodów budżetu  na rok 2020  w kwocie   81 904,16

w tym:

w tym: w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 

ust.1 pkt 2i 3

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie wydatków 

na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 32 800,00 32 800,00

- Wpływy z usług - składniki mediów  z najmu lokali użytkowych 32 800,00 32 800,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

16 125,00 16 125,00

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 16 125,00 16 125,00

        - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 125,00 16 125,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 328,00 30 328,00

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 328,00 30 328,00

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 651,16 2 651,16

- wpływy z różnych dochodów - uzyskanie zwolnienia z opłacania składek ZUS 2 651,16 2 651,16

RAZEM 81 904,16 81 904,16

 Dział  nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem

dochody bieżące 
dochody         

majątkowe
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ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU 

NA 2020 ROK

1)    zwiększyć plan wydatków budżetu  na rok 2020  w kwocie   123 012,17

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z 

realizacją zadań 

jednostki samorzadu  

terytorialnego

754 BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA

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

75410 Komendy wojewódzkie 

Państwowej Straży Pożarnej

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

900 GOSPODARKA 

KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA

113 012,17 113 012,17 113 012,17 113 012,17

90002 Gospodarka odpadami 

komunalnymi

113 012,17 113 012,17 113 012,17 113 012,17

RAZEM 123 012,17 123 012,17 123 012,17 123 012,17

2)    zmniejszyć plan wydatków budżetu  na rok 2020  w kwocie   10 000,00

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z 

realizacją zadań 

jednostki samorzadu  

terytorialnego

750 ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

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

75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego

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

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

zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

wydatki jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych

wydatki majątkowe

w szczególności:

wydatki na 

programy 

finansowane z 

udziałem środków, 

o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 2 i 

3 , w części 

związanej z 

realizacją zadań 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

wypłaty z tytułu 

poręczeń i 

gwarancji 

udzielonych przez 

jednostkę 

samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do 

spłaty w danym 

roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace 

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace 

w szczególności:

wydatki majątkowewydatki jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych

wydatki na 

programy 

finansowane z 

udziałem środków, 

o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 2 i 

3 , w części 

związanej z 

realizacją zadań 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

wypłaty z tytułu 

poręczeń i 

gwarancji 

udzielonych przez 

jednostkę 

samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do 

spłaty w danym 

roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXX-202-2020

Rady Gminy Nedza

z dnia 14 wrzesnia 2020 r.
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