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U C H w A Ł A N R xxlvL69l2021,

Rady Gminy Stary Targ z dnia 10 lutego 2021,

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 202l,

Napodstawie art .18 ust.2 pkt 4, pkt 9l i t . , ,d" orazart.S9 ustawyzdnia08marca1990
r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz,U, zf020r . poz,7I3 zęzm,) oruzart,zll,
art. 2lf , art.Zl4, art.2l5 , art.ZI7 ,art.235, art. 236, art.237 , art.239,art.242, art. 258 I oruz art.
264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.
Ustaw 22019r. poz. 869 ze zm.).

Rada Gminy Stary Targ uchwala co następuje:

$1

1. Ustala się dochody budzetu gminy w łącznej wysokości
wtym:
1. dochody bteiące w wysokoŚci
2. dochody majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

$2

1 .Ustala się wydatki budzetu gminy w łącznej wysokości
wtym:
1. wydatki bteŻące w wysokości
zgodnie zzał.ącznikiem nr 2 do uchwały
a/wydatki j ednostek budzetowych

w tym wynagrodzęnia i składki od nich na|iczane
wydatkizwiązanezrea|izacjązadanstatutowych

b/dotacj e na zadanta bieŻące
c/Świadczenia na rzecz osób ftzycznvch
d/obstuga długu

2. wydatki majątkowe w łącznej wysokości
zgodnie zzałącznikiem nr 2.

31.400.120,00 zł.

3|.248.|20,00.zł..
152.000'00 zł.

32.085.681,00,zł..

30.340.01I,00 zł ' ,

19.I56.653,77zł.
1|.876.795,00 zł'
7.279.858,77 zł

647,I00,00zł
8.691.500,00 zł

230'000,00 zł

I.745.670,00 zł.

3.Ustala się plan wydatkow majątkowych zgodnie zzał'ącznikiem nr 3 do uchwały'

4.Ustala się dotacje i wydatki na programy i projekty realizowane zudziałsm środkow
pochodzących z Unii Europejskiej w kwocię 1,6|4.757,23 zł. .

$3



l.Ustala się deficyt budzetu gminy w wysokości 685.561,00 zł.
który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie
685.561'00 zł '  .

s4
1 Ustala się przychody budzetu w wysokości 2.501.530,00 7}. ,
zgodnie z załączntkiem nr 4 , które przeznacza się na :
-sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 685.561,00 zł. ,
-na spłatę wcześniej zaciqgniętych zobowi4zai w kwocie 1 ,815 .969,00 zł.

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

$s

l  .815.969.00.zł.

l.W budżecie tworzy się rezerwy wtącznej wysokości : 220,000,00 zŁ.
zrcgo:
-ogólną w wysokości 128.683,00 zł.
- celow4 w wysokości 9I.3|7,00 zł.

Z przeznaczeniem na rea|tzację zadan własnych z zabęsu zarządzania kryzysowego.
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W planie dochodów i wydatków budzetu wyodrębnia się :

l.Dochody,dotacje cęlowe i wydatki związanezrea|izacjązadanzzakęsuadministracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8'182,766,00 zł.,,
zgodnie zzałącznikiem nr 6
2.Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska wysokości 10.300,00 zł.. i
wydatki związane zrealizacjązadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości
10.300.00 zł. .
3.Dochody zw|ązanę zrea|izacj4zadńzzabęsu administracji rządowej i innych zadań
zleconych na rok 202I w wysokości 122,820,00 zł.. zgodnie z zatącznikiem nr 7.
3.Wydatki budżetu nazadaniajednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu
sołeckiego w wysokości 385.748,87 zł', zgodnie zzałącznikiem nr 8.
4.Dotacje podmiotowe udzielane zbudŻętu gminy w wysokości 607,700,00 zł',
zgodnie zzałącznikiem nr 9.
5.Dochody z tytułu korzystania z zęzwo|ęń na sptzedaŻnapojów alkoholowych wysokości
51.379,00 zł' wydatki narcalizacje zadań określonych w programie profilaktyki i
rozw|ązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.379,00 zł'. oraz w programie
przeciwdział'anta narkomanii w wysokości 1000'00 .zł.
6'odpis narzecz Izb Rolniczych w wysokości 37.232,00 zŁ,
7.Dotacje udzielane zbudŻętu gminy podmiotom na|ezącyminiena|eŻącym do sektora
finansów publicznych w wysokości 647.100,00 zł', zgodnie z zatącznikiem nr 10.



8.Dochody zmązane z opŁatą za gospodarowanię odpadami komunalnymi wynoszą
1.378.560'00 zł.. t wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi wynoszą 1.378'560,00 zł',
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l..Ustala się limity zobowiązanztytułu kredytów zaciągarrychw 202I r. na :

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 685.561 ,00 zł..,
-spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 1.815.969,00 zł.,

$8

1.Upowaznia się Wójta Gminy do :
a/zaciągania kredytów na :
-sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocię 685.561'00 zł.,
- na spłatę wcześniej zactągniętych kredytow na kwotę 1.815.969,00 zł
b/ dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzęnia i uposazenia ze stosuŃu
pracy oraz zmian planu wydatkow majątkowych, zv,ryłączehiem przeniesień wydatków
między dziat'amt,
clprzekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
zaciąganiazobowiązanztytułu umów , których rea|izacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości dziaŁania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

se
Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Stary Targ '

$10

1.Uchwała wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia 202I r.

2.Uchwata podlega ogłoszeniu w Woj ewództwa Pomorskiego'

rłigł"


