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Rady Gminy Stary Targ z dnia 19 grudnia}Ot9 r,

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. ,, c", ,, d", ,,i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z20I9 r . poz,506) oraz art.239 w związku z art.212,
arlZl4,art.fls, art.235 ust 1 i 4,art.236 ust 1 , oraz3-5 art.237,art.242ust.I,art.243 art.
258 ust.1 oraz art.264 ust 3 i 4 ustawy z dnia27 sierpnia2}}9r. o finansach publicznych
(Dz. Ustaw z20l9r. poz. 869 ).

Rada Gminy Stary Targ uchwala co następpje :

$1

l.. Ustala się dochody budzetu gminy w Łącznej wysokości
wtym:
1. dochody bieŻące w wysokości
2. dochody majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

s2
1 .Ustala się wydatki budzetu gminy w łącznej wysokości
w tym:
1. wydatki bieŻące w wysokości
zgodnie zzał'ącznikiem nr 2 do uchwały
a/wydatki j ednostek budzetowych

w tym wynagrodzenia i składki od nich naltczane
wydatki zw|ązane z rea|izacją zadań statutowych

b/dotacj e na zadania bieŻące
clświadczenia na rzecz osób ftzycznych
d/obsługa długu

2. wydatki majątkowe wł'ącznej wysokości
zgodnie z zaŁącznikiem nr 2a w tym ;

-zadania inwestycyjne roczne zgodnie z zał'ącznikiem nr 3
-zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięó w ramach
Wieloletniej plognozy finansowej zgodnie zzałącznikiem nr 3a do uchwały

34.216.837,00 zł.

27 .804.309,05.zł.
6.412.527,95 zł'.

34.947 .960,00.zł.,

27.I57.525,38 zł'.

17.4|4.645,38zł
|0.717.246,00 zł
6,697.399,38 zł.

734.000,00zł
8.778.880'00 zł

f30.000,00 z1!.

7.790.434,62 zŁ.

950.000'00 zł.
6,840,434,62 zł.

3.Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowanę zudziałcm środków , o
którychmowawart.5 ust.l pkt2i3 wkwocie 6.840,434'62,zł,



s3
l.Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 73l,l23,a0 zł'.,
klóry zostanie pokryty przychodem pochodzącymz zaciągniętego kredytu i pożyczki w
kwocie 731.If3'00 zł.. .

s4
1 Ustala się przychody budzefu w wysokości 3.500.000,00 zł. ,
zgodnie zzałącznikiem nr 4 , które ptzęznacza się na:
-sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 73I.I23,00 zł. ,
-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowipań w kwocie 2.768,877,00 zł'.

2.Ustala się rozchody budzetu w wysokoŚci
zgodnie zzaŁącznikiem nr 5 do uchwały. ,

$s

2.768.877 '00.zŁ,

1.W budżecie tworzy się rezerwy włącznej wysokości : 200.000,00 zł.'ztego:
-ogólną w wysokości 118.799,00 zł,
- celową w wysokości 81.052,00 zł.

z przeznaczeniem na rcalizację zadń własnych z za|<ręsu zaruądzania kryzysowego.

s6
W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1.Dochody ,dotacje celowe i wydatki związane zrealizacjązadańzzah'resu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.208.538,00 zł'.,
zgodnie zzałącznikiem nr 6 i 6a
2.Dochody budzetu gminy zĘn:/ru korzystania ze środowiska wysokości l0.200,00 zł. i
wydatki zwi4zane zrea|izacjązadń w zakresie ochrony środowiska w wysokości
10.200'00 zł. zgodnie zzałącznikiem nr 7.
3.Wydatki budżetu nazadaniajednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu
sołeckiego w wysokości 335.904,05 zł. zgodnie zzałącznikiem nr 8.
4.Dotacje podmiotowe udzielane zbudzętu gminy w wysokości 690.000,00 zł,,
zgodnie zzałącznikiem nr 9.
5.Dochody zĘnill:- korzystania zzezwoleńna sprzedaŻ napojów alkoholowych wysokości
35.918'00 zł, wydatki narea|izacje zadan określonych w programie profilaktyki i
rozvnqzywania problemów alkoholowych w wysokości 34.918,00 zł. otazw programie
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1000,00 .zł.
6.odpis narzecz Izb Rolniczych w wysokości 37.015,00 zt''
7.Dotacje udzielane zbudŻetu gminy podmiotom naleŻącyminiena\eżącym do sektora
finansów publicznych w wysokości 1.014.000'00 zł. zgodnie z załączni|<tem nr 10.



/

8'Dochody związane z opłatąza gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą

1.210'000,0O zł.iwydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi wynoszą 1 .2 1 0.000,00 zł''
9.Dochody majątkowe z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na rea|izację zadan

finansowanychzudziaLem środków unijnych zaplanowano w kwocie 6,23f '527,95 zł,

s7
1'.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŻyczek iaciąganychw 2020 r. na :

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 73I.123,00 zŁ.,
-spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę I.462.275,00 zł'.,
-spłatę wcześniej zaciągniętej pożtyczki na kwotę I.306.602,00 zŁ.

s8
1'Upoważnia się Wójta Gminy do :
a/zaciągania kredytów i poiyczek na :
.sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocię 731,123,00 zł',,
. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę I.462.215,00 zł' ', i pozyczki w

kwocie I.306.602,00 zł..
b/ dokonywaniazmianw planie wydatków na wynaglodzenia i uposazenia ze stosunku

pracy oraz zmianplanu wydatków majątkowy ch, z wył.ączeniem przeniesień wydatków

między działami,
clprzekazania kierownikom innych jednostek otgartizacyjnych gminy uprawnień do

ziciąganiazobowiqzaiztytllłuumów, których rea|izacjaw roku następnym jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapŁaty upływa w roku następnym.

$e

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ

$10

l.Uchwała wchodzi w iycie z dniem 1 stycznia 20f0 r,
Z,IJchwałapodlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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