
Uchwała Budżetowa na rok 2020 

Rady Miejskiej w Skaryszewie 

Nr XX/134/2020 

z dnia 20 stycznia 2020r. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r, poz. 

506, ze zm.,) oraz art.211, art.212, art.214, art.215,  art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 

264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r  o finansach publicznych (Dz.U z 2019 poz. 869 ze zm.)  
 

Rada Miejska ustala plan budżetu Gminy Skaryszew na rok 2020 w następujący 

sposób; 
 

§ 1. 

1. Dochody budżetu  w łącznej kwocie      74 707 182 zł, 

z tego: 

1) bieżące w kwocie         71 519 182 zł, 

2) majątkowe w kwocie        3 188 000 zł.  

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1. 

2. Wydatki budżetu  w łącznej  kwocie      77 681 922 zł 

z tego: 

1) bieżące w kwocie        68 182 631 zł, 

2) majątkowe w kwocie        9 499 291 zł. 

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2. 

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości      2 974 740 zł 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

1) wolnych środków         1 008 800 zł  

2) 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  1 465 940 zł. 

3) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie        500 000 zł. 

§ 2. 

1.Planowane przychody w łącznej w kwocie     5 844 740 zł,  

z tego: 

1) z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych    3 370 000 zł,  

2) wolnych środki,        1 008 800 zł, 

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonania budżetu      1 465 940 zł. 

 

 



2.Planowane rozchody w łącznej kwocie      2 870 000 zł,  

przeznaczone na wykup obligacji komunalnych w kwocie   2 870 000 zł, 

§ 3. 

 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji obligacji przeznaczonych na: 

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł. 

2) Pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1 ust.3 pkt 3 

3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji 

komunalnych w kwocie określonej w § 2 ust.2. 

§ 4. 

1. Rezerwę ogólną w wysokości  250 000 zł.  

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

w wysokości 225 000 zł. 

§ 5. 

 Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 6. 

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 

§ 7. 

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora 

finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 8. 

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 

do niniejszej uchwały. 

§ 9. 

Upoważnia się Burmistrza do: 

1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 

budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1 niniejszej uchwały; 

2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 

niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy; 

3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu polegających 

na zmianach kwot; 

a)  wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b)  w planie rocznych zadań inwestycyjnych niepowodujących zmian w zakresie 

tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy 



rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu. 

4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:; 

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, 

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, 

o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, 

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu 

terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 10. 

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020r.  

3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 


