Uchwała XXI//20
Rady Gminy Unisław
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.
222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. )oraz art. 26 ust. 4
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 poz. 1398),
uchwala się co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XIV/120/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2020 r.
Rady Gminy Unisław z dnia 17 grudnia 2019 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 7450.zmienionej
Zarządzeniem 0050.3.2020 Wójta Gminy Unisław z dnia 15 stycznia 2020 r., Uchwałą Rady
Gminy Unisław nr XV/128/20 z dnia 18 lutego 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Unisław nr XVI/
134/20 z dnia 04 marca 2020 r., Zarządzeniem nr 0050.16.2020 z 13 marca 2020 r.,
Zarządzeniem 0050.18.2020 z 31 marca 2020 r., Zarządzeniem nr 0050.22.2020 z 29 kwietnia
2020r., Uchwałą nr XVII/140/20 z 06 maja.2020 r., Zarządzeniem nr 0050.25.2020 z 20 maja
2020r, Uchwałą nr XVIII/147/20 z 26 maja.2020r., Zarządzeniem 0050.28.2020 z 29 maja
2020r., Zarządzeniem 0050.34.2020 z 22 czerwca 2020 r., Zarządzeniem 0050.33.2020 z 25
czerwca 2020 r, Zarządzeniem 0050.37.2020 z 03 lipca 2020 r, Uchwałą Rady Gminy Unisław
nr XIX/156/20 z dnia 07 lipca 2020 r., Zarządzeniem 0050.40.2020 z 30 lipca 2020 r.,
Zarządzeniem 0050.45.2020 z 13 sierpnia 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Unisław nr
XX/169/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem 0050.49.2020 z 07 września 2020 r
wprowadza się następujące zmiany:
1) . § 1 , 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„§ 1 . Dochody budżetu na 2020 rok uchwala się w wysokości 42 971 479,11 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 36 497 662,42 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 6 473 816,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

„§ 2 . Wydatki budżetu na 2020 rok uchwala się w wysokości 43 971 479,11 zł, w tym:
1

1) wydatki bieżące w wysokości 35 017 250,36 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8 954 228,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;
§3. Deficyt budżetowy w kwocie 1 000 000,00 zł
Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości
569 566,69 zł. oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2
ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadań finansowanych z udziałem tych
środków w kwocie 430 433,31
§ 4. Określa się:
1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 890 037,90 zł,
2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 890 037,90 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Ustala się, że limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020 wynoszą 8 954
228,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 287 931,59 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 624 325,53 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”
4) § 8 w pkt. 1 określający dochody i wydatki związane z niektórymi zadaniami otrzymuje
brzmienie:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 9 460 260,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
i 6a;
5) § 11. Otrzymuje brzmienie:
„§ 11 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
2 000 000,00 zł ,w tym na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1 000 000,00 zł;
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2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 1 000 000,00 zł.”
6) § 12 Pkt 1 Otrzymuje brzmienie:
„§ 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1 000 000,00 zł,
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł.”
7) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Ustala się plan wydatków środków stanowiących Fundusz sołecki w kwocie 297 352,41
zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”
§ 2. Załączniki do uchwały budżetowej Gminy Unisław nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, i 8 otrzymują
brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a i 7 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
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Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Unisław z dnia 25 sierpnia 2020 r.
W dziale 010 wprowadza się środki na wydatki w kwocie 71 590 zł na modernizację stacji
uzdatniania wody.
Zwiększa się plan dotacji na przebudowę oczyszczalni ścieków o kwotę 419 440 zł w
związku z możliwością ubiegania się o zaliczkę do 85% planowanych wydatków.
W dziale 700 zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku o łączną kwotę 804
713,00 zł.
Szczegóły prezentuje tabela poniżej:

Lp. Przedmiot sprzedaży

Wartość

1.

Zabudowana budynkiem
mieszkalnym działka nr 542 o pow.
0,2500 ha położona w Unisławiu.

- 360 000,00 zł

2.

Nieruchomość niezabudowana nr
369 o pow. 0,5000 ha położona w
Kokocku (5 odrębnych
nieruchomości po 1000 m2 każda)

- 205 000,00 zł

3.

Lokale mieszkalne Bruki
lok. Nr 2 - -86.000,00 zł lok.
Unisławskie 32 i 32 A (do sprzedaży Nr 3 - -37.000,00 zł lok. lok.
pozostały lokale w budynku Bruki Nr 5 - -71.000,00 zł lok. Nr 6 Unisławskie 32 o nr 2,3,4,5 i 6)
-56.000,00 zł

4.

Lokal mieszkalny w Brukach
Unisławskich 23

5.

Lokale mieszkalne w budynku
wielorodzinnym Grzybno 56

6.

Działka niezabudowana w
miejscowości Głażewo nr 47/1 o
pow. 8446m2

- 47 683,00 zł

lok. Nr 3 - 51.000,00 zł , lok.
Nr 6 - 36.000,00 zł lok. Nr 8 32.000,00 zł

43 050,00 zł
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7.

8.

Działki niezabudowana o nr ewid.
73/10, 73/11, 73/13, 73/16,73/17
o łącznej powierzchni 117m2

3 920,00 zł

Lokal mieszkalny Lipowa 33 o pow.
59,98 m2
Razem

130 000,00
- 804 713,00 zł

W dziale 720 rozdziale 72095 zwiększa się plan dotacji w ramach Infostrady Kujaw i
Pomorza 2.0. w związku ze zmianą harmonogramów zakupów dokonywanych przez Urząd
Marszałkowski w Toruniu o kwotę 481,46 zł.
Ponadto wprowadza się środki na realizację trwałości projektu systemu innowacyjnej
edukacji ( Kuj.-Pom. Platforma Edukacyjna) w kwocie 368,03 zł.
W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT o kwotę 62 410
zł.
W rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 30 707 zł.
W dziale 758 wprowadza się dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
1 087 590 zł.
W dziale 801 rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków na zakup oleju opałowego ,
energii oraz usług o łączną kwotę 95 000 zł.
W rozdziale 80104 dokonuje się przysunięcia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego pomiędzy paragrafami.
W rozdziale 80117 zwiększa się plan wydatków z tytułu uczestnictwa uczniów szkoły
branżowej w kursach zawodowych o kwotę 2 250 zł.
W rozdziale 80153 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w ramach dotacji na realizację
programu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne o kwotę 829,91 zł.
W dziale 852 rozdziale 85219 zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 16 września 2020 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków
o kwotę 918 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
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W rozdziale 85295 wprowadza się środki na realizacje Dziennego Domu Pobytu Senioraedycja 2020-2022 w kwocie 20 195 zł.
W dziale 854 rozdziale 85415 zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 9 września 2020 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o
kwotę 4 455 zł na realizację programu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały
edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.
W dziale 855 rozdziale 85504 zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o
kwotę 7 870 zł na realizacje programu Dobry start.
W dziale 900 zwiększa się plan wydatków na odbiór i transport folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach o kwotę 6 200 zł.
W dziale 921 w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się przysunięcia środków zgodnie z
wnioskami sołectw Grzybno i Gołoty ze względu na panującą pandemią rezygnuje się z
spotkań o charakterze edukacyjnym, kulturowym i sportowym na rzecz doposażenia świetlic
wiejskich.
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