Uchwała Nr /../19
Rady Gminy Unisław
z dnia ……………..
w sprawie uchwalenia budżetu 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 2019 r. poz. 506 ze zm 1)); 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 i 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.2))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. Dochody budżetu na 2020 rok uchwala się w wysokości 40 633 014,51 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 34 685 959,92zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 5 947 054,59 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2 . Wydatki budżetu na 2020 rok uchwala się w wysokości 41 008 054,51 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 33 207 377,30 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 800 677,21 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§3. Deficyt budżetowy w kwocie 375 040,00 zł
Zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w wysokości 375 040,00 zł.
§ 4. Określa się:
1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 265 077,90 zł,
2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 890 037,90 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5.

Ustala się, że limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2020 wynoszą

7 800 677,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2019 r. poz. 1309,1696 i 1815.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2018 r. poz. 2245.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 442 452,35 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 806 985,62 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 21 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki w kwocie 69 990,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.
§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:
„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 8 993 864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
i 6a;
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie
1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 6b;
3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 803 058,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 6c.
§ 9. Ustala się plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości
13 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 10. Gmina nie zawiera umów o partnerstwie publiczno-prawnym.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
3 000 000,00 zł ,w tym na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1 000 000,00 zł;
2) finansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 375 040,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
w kwocie 1 624 960,00 zł.
§ 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,
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b) sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 375 040,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek w kwocie 1 624 960,00 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w
ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy
oraz wydatków majątkowych;
3) 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 albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie
pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
4) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 13. Ustala się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
kwocie 130 000,00 zł.
§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) celową w wysokości 212 000,00 zł , w tym:
a) na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 102 000,00 zł,
b) na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także na działalność
wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 110 000,00 zł ,
2) ogólną w wysokości 88 000,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań bieżących w kwocie 88 000,00 zł .
§ 15. Ustala się plan wydatków środków stanowiących Fundusz sołecki w kwocie 297 352,41
zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
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§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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