
 

 

UCHWAŁA NR XXII/212/2020 

RADY GMINY  STAROGARD GDAŃSKI 

 

z dnia 28 maja 2020 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 

 

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

U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, 236 i 237  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Nr XVII/161/2019 z 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Starogard Gdański na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 92.076.977,88 zł, w 

tym: 

1) dochody bieżące  77.652.043,88 zł, 

2) dochody majątkowe 14.424.934 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 99.281.586,88 zł, w 

tym: 

1) wydatki bieżące 74.640.379,88 zł, 

2) wydatki majątkowe 24.641.207 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.204.609 zł zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z: 

1) wolnych środków w kwocie 7.204.609 zł. 

4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.073.609 zł z 

następujących tytułów: 

a) wolnych środków w kwocie 8.108.012 zł, 

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2.965.597 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 

5. Załącznik nr 4 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały. 

6. Załącznik nr 11 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 11 do 

niniejszej uchwały. 

7. Załącznik nr 15 do zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 15 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 28 

maja 2020 r. 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy  

 

                             Marcin Hinca 



Uzasadnienie: 

 

Zmiany dochodów 

W dziale 801 Oświata i wychowanie 

 w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się plan dochodów bieżących  o kwotę 

174.999,58 zł, z tego o 69.999,58 zł na podstawie Umowy nr 2243/2020 w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 o udzielenie dofinansowania na realizację 

projektu grantowego pn.: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 

systemie kształcenia zdalnego oraz o 105.000 zł na podstawie informacji o wysokości 

dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na 

realizację projektu grantowego pn.: Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej 

W dziale 852 Pomoc społeczna 

 w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan dochodów bieżących o 

kwotę 7.600 zł pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.65.1.2020.SM z tytułu dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wynagrodzenie za sprawowanie opieki  

 

 

Zmiany wydatków  

W dziale 600 Transport i łączność 

 w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy, zwiększa się plan wydatków bieżących o 

kwotę 2.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 90095 oraz dokonuje się przeniesień między 

paragrafami 

 w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się plan wydatków majątkowych 

o kwotę 40.000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na zadanie 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej do Linowca. Środki przenosi się 

do rozdziału 85395 

 w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne, dokonuje się przeniesień środków między zadaniami 

w zakresie modernizacji dróg szczegółowo wykazanych w załączniku nr 4 

W dziale 801 Oświata i wychowanie 

 w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków bieżących  o kwotę 

174.999,58 zł, z tego o 69.999,58 zł na podstawie Umowy nr 2243/2020 w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu grantowego pn.: 

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

oraz  o 105.000 zł na podstawie informacji o wysokości dofinansowania w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego pn.: 

Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – zakup komputerów  i akcesoriów 

komputerowych 

W dziale 852 Pomoc społeczna 

 w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan dochodów bieżących o 

kwotę 7.600 zł pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.65.1.2020.SM z przeznaczeniem na wypłatę 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania 



W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 w rozdziale 85395 – pozostała działalność, wprowadza się plan wydatków majątkowych w 

kwocie 60.000 zł na zadanie Lokalne Centrum Usług Społecznych Senior+  w Kręgu. Środki 

przenosi się z rozdziału 60014 i 92195 

W dziale 855 Rodzina 

 w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 

5.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 85214 jw. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 w rozdziale 90095 – pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 

2.000 zł, którą przenosi się do rozdziału 60004 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 w rozdziale 92195 – pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 

20.000 zł przeznaczonych na Koncepcję remontu świetlicy wiejskiej w Kręgu, kwotę przenosi 

się do rozdziału 85395 

 

 


