
UCHWAŁA NR VI/33/19
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krupski Młyn na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) oraz art. 211, art. 216, art. 217 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Krupski Młyn uchwala:

§ 1. W uchwale Nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2019 rok 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 76 736,00 zł (per saldo), w ppkt a zwiększa się dochody 
bieżące o kwotę 233 264,00 zł, w ppkt b zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 310 000,00zł., zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zmnięjsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 106 346,81 zł (per saldo) w ppkt a zwiększa się wydatki 
bieżące o kwotę 233 264,00 zł, w ppkt b zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 
339 610,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 999 318,17 zł, która zostanie przeznaczona na 
spłatę zaciągniętych w latach poprzednich:

- pożyczek w kwocie 200 118,17 zł;

- kredytów w kwocie 799 200,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 999 318,17 zł. z tytułu:

- spłaty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek 200 118,17 zł;

- spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów 799 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 
3.”;

4) w tabeli nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w tabeli nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w tabeli nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Dawydzik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/19

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 26 marca 2019 r.

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia w zł Zmniejszenia 
w zł

Dochody ogółem -76 736,00
758 Różne rozliczenia 224 684,00

Dochody bieżące 224 684,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego

224 684,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 224 684,00
855 Rodzina 8 580,00

Dochody bieżące 8 580,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych

2 500,00

Wpływy z pozostałych odsetek 900,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 
ubiegłych

5 180,00

020 Leśnictwo -110 000,00
Dochody majątkowe -110 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych

-110 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa -200 000,00
Dochody majątkowe -200 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

-200 000,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/19

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 26 marca 2019 r.

Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia 
w zł

Zmniejszenia 
w zł

Wydatki ogółem -106 346,81
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 800,00 -20 025,00

70005 Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami

-20 025,00

Wydatki bieżące 2 800,00
Wydatki jednostek budżetowych 
z tego:

2 800,00

wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych

2 800,00

Wydatki majątkowe -20 025,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne -20 025,00

750 Administracja publiczna -122 385,81
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
-32 410,81

Wydatki bieżące -2 800,00
Wydatki jednostek budżetowych 
z tego:

-2 800,00

Wydatki związane z realizacją ich 
zadań statutowych

-2 800,00

Wydatki majątkowe -29 610,81
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
z tego:

-29 610,81

w tym na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-29 610,81

75095 Pozostała działalność -89 975,00
Wydatki majątkowe -89 975,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 
z tego:

-89 975,00

w tym: na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-89 975,00

801 Oświata i wychowanie 224 684,00
80101 Szkoły podstawowe 224 684,00

Wydatki bieżące 224 684,00
Wydatki jednostek budżetowych, 
z tego:

224 684,00

wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane

224 684,00

855 Rodzina 8 580,00
85501 Świadczenia wychowawcze 2 500,00

Wydatki bieżące 2 500,00
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Wydatki jednostek budżetowych 
z tego:

2 500,00

wydatki związane z realizacja ich 
zadań statutowych

2 500,00

Wydatki bieżące 6 080,00
Wydatki jednostek budżetowych 
z tego:

6 080,00

wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań

6 080,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

-200 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -200 000,00
Wydatki majątkowe -200 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 
z tego:

-200 000,00

w tym: na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-200 000,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/19

Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 26 marca 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2019 roku

Lp. Treść Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie
Przychody budżetu 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

0,00 0,00 0,00

1. Z prywatyzacji majątku gminy 941
2. Przychody ze spłat pożyczek 

udzielonych
951

3. Nadwyżki budżetu z lat 
ubiegłych

957

4. Kredyty krajowe 952
5. Pożyczki krajowe 952
6. Wolne środki 950
7. Dochody budżetu 23 954 675,21
8. Razem przychody i dochody 

budżetu
23 954 675,21

Rozchody budżetu (1+2+3) 969 707,36 29 610,81 999 318,17
1. Spłata pożyczek 963
2. Spłata pożyczek 992 170 507,36 29 610,81 200 118,17
3. Spłata kredytów 992 799 200,00 799 200,00
4. Udzielone pożyczki 991
5. Wydatki budżetu 22 955 357,04
6. Razem rozchody i wydatki 

budżetu
969 707,36 29 610,81 23 954 675,21

Uwagi: w zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad 
bilansowania (równoważenia) budżetu gminy.
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Uzasadnienie

W budżecie Gminy Krupski Młyn na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

Plan dochodów: zmniejsza się plan dochodów o kwotę 76 736,00 zł (per saldo)

Zwiększenia: - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 233 264,00 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia -zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 224 684,00 zł, rozdział
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - załącznik do
pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019

W dziale 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8 580,00 zł. rozdział
85501 Świadczenia wychowawcze § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500,00 zł, rozdział
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 zł. oraz §
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 180,00 zł – świadczenia nienależnie pobrane z pomocy
społecznej oraz odsetki od tych świadczeń;

Zmniejszenia– zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 310 000,00 zł

W dziale 020 Leśnictwo – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 110 000,00 zł rozdział
02001 Gospodarka leśna § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – nieznany termin zamiany
gruntów z Nadleśnictwem Zawadzkie w sprawie uregulowania drogi publicznej z miejscowości Ziętek do
miejscowości Kanol;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę
200 000,00 zł rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – korekta planu wpływów
dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych i rekreacyjnych;

Plan wydatków: zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106 346,81 zł (per saldo)

Zwiększenia: - zwiększenie planu wydatków o kwotę 236 064,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 800,00 zł
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4610 Koszty postepowania sądowego
i prokuratorskiego – pismo od komornika sądowego w związku z zapłatą za m.in. transport odpadów z lokalu
będącego przedmiotem eksmisji;

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 224 684,00 zł rozdział
80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia – w związku ze wzrostem subwencji części oświatowej
zwiększono wydatki na wynagrodzenia;

W dziale 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 580,00 zł rozdział
85501 Świadczenia wychowawcze § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnej
z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy lub
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 180,00 zł oraz § 4580 Pozostałe odsetki 900,00 zł- zwrot
świadczeń nienależnie pobranych do Wojewody Śląskiego za lata ubiegłe raz zwrot odsetek od tej dotacji

Zmniejszenia: - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 342 410,81 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20 025,00 zł
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – korekta wydatku majątkowego z powodu braku
wpływu po stronie dochodowej (zamiana gruntów z Nadleśnictwem Zawadzkie);

W dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 800,00 zł
rozdział 75023 § 4610 Koszty postępowania sądowego – wydatek z 70005 zw. z kosztami komornika sądowego
z powodu eksmisji z lokalu mieszkalnego; rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejszenie planu wydatków
majątkowych o kwotę 89 975,00 zł § 6059 – brak realnego wpływu po stronie dochodowej, nierealizowanie
zadania inwestycyjnego Adaptacja pomieszczeń w Krupskim Młynie przy ulicy Głównej 9;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków majątkowych
o kwotę 200 000,00 zł rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6059 - brak realnego wpływu
dochodu majątkowego na zadanie Ochrona dorzecza Małej Panwi III etap
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Plan przychodów i rozchodów:

W związku z koniecznością zapłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
raty pożyczki nr 117/2013/33/OW/ok/U z dnia 07 października 2013 roku i 98/2015/33/OW/ot/U z dnia
30 września 2015 roku na podstawie pisma z dnia 19 lutego 2019 roku (wpływ do UG) zmieniono zestawienie
przychodów i rozchodów. W związku z powyższym należało zwiększyć rozchody budżetu gminy na kwotę
29 610,81 zł.
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