UCHWAŁA NR XXX/238/22
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA
z dnia 3 lutego 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237,
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIX/229/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 28 grudnia 2021 r. dokonuje się
następujących zmian:
1. zmienia się załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu na 2022 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2. zmienia się załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok" w łącznej kwocie po zmianach,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie: 28 344 380,30 zł w tym:
- dochody bieżące w wysokości: 22 134 741,30 zł w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 96
452,30 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 6 209 639,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie: 112
621,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości: 32 599 452,70 zł, w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

21 957 787,98 zł
10 641 664,72 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego
w kwocie: 4 255 072,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach., spłatą pożyczki oraz kredytem.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach
w wysokości określonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości: 5 267 480,40 zł,
pochodzących z:
a) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 330 929,40 zł
- środki szczególnego
przeznaczenia z roku 2021r. przeznaczone na realizację zadań w roku 2022.
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie:
921 551,00 zł
c) przychodów ze spłaty pożyczki w kwocie: 15 000,00 zł
4) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie: 1 000 000,00 zł,
b) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie
majątkowych.

379 275,00 zł, na pokrycie wydatków

5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie:1 012 408,00 zł przeznacza się na:
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a) wykup obligacji komunalnych Serii G 13 w kwocie 800 000,00 zł
b) spłatę rat pożyczki w WFOŚIGW w Zielonej Górze w kwocie 212 408,00 zł
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych :
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
w kwocie 1 000 000,00 zł
- finansowanie planowanego deficytu jst w kwocie: 909 143,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 90 857,00 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
§ 4. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa
Elektronicznie podpisany

Anna Agnieszka
Anna Agnieszka przez
Zalewska
Data: 2022.02.04 08:52:33
Zalewska
+01'00'

Anna Zalewska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/238/22
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 3 lutego 2022 r.
Wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie po zmianach
Dział

Rozdział

Paragraf

801

Treść

Przed zmianą

Oświata i wychowanie
80101

Szkoły podstawowe

Zmiana

Po zmianie

10 007 530,30

29 853,68

10 037 383,98

7 125 953,00

24 464,18

7 150 417,18

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

19 000,00

17 570,80

36 570,80

4307

Zakup usług pozostałych

50 153,00

6 893,38

57 046,38

540 749,30

5 389,50

546 138,80

24 850,00

5 389,50

30 239,50

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 961 759,00

5 065,72

3 966 824,72

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3 513 570,00

5 065,72

3 518 635,72

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 192 535,00

5 065,72

3 197 600,72

32 564 533,30

34 919,40

32 599 452,70

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4307

921
92109
6050

Zakup usług pozostałych

Razem:
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/238/22
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 3 lutego 2022 r.
Przychody
Przychody
Paragraf

i rozchody

budżetu

na

2022 rok

905

Treść
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w łącznej

Przed zmianą

kwocie

po

Zmiana

zmianach

Po zmianie

3 296 010,00
0

34 919,40
0

3 330 929,40
0

921 551,00

0

921 551,00

15 000,00

0

15 000,00

1 000 000,00

0

Razem: 5 232 561,00

Razem: 34 919,40

1 000 000,00
Razem: 5 267
480,40

Rozchody
Razem:

1 012 408,00

982

Wykup innych papierów wartościowych

800 000,00

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

212 408,00
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Uzasadnienie
Zwiększa się przychody i wydatki o środki nie wykorzystane w roku 2021 na następujące zadania
- Kreatywne Przedszkolaki Przetrą Wszystkie Szlaki w kwocie 5 389,50 zł
- Odkrywcy swoich możliwości w kwocie 6 893,38 zł
- Laboratoria przyszłości w kwocie 17 570,80 zł
oraz
- zwiększenie wydatku inwestycyjnego w związku z naliczoną kapitalizacją na wydzielonym
rachunku w kwocie 5 608,27 zł
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