PROJEKT
UCHWAŁA NR XIII//2020
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 10 lutego 2020 rok
zmieniająca Uchwałę Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2019 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 509), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.
218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:
W Uchwale Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2019 roku zmienionej
Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lutego 2020 roku wprowadzić następujące
zmiany:
§ 1. Ustalić wysokość rezerw w budżecie w następujących kwotach:
1) ogólna w wysokości 70.000,00 zł
2) celowa w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego.
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2020 – 24.489.388,68 zł, w tym:
1) dochody majątkowe 293.700,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 124.000,00 zł,
2) dochody bieżące 24.195.688,68 zł, w tym:
a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.521.966,68 zł,
b) subwencja ogólna –7.144.992,00 zł,
c) dotacje celowe 236.200,00 zł,
d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.303.602,00 zł.
2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 24.259.388,68 zł
1) wydatki majątkowe 307.019,43 zł,
2) wydatki bieżące 23.952.369,25 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.224.709,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.863.226,19 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 1.244.000,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.809.795,06 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej –
1.750.639,00 zł,
f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.521.966,68 zł,
g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.
Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
/Marta Błaszczak/

UZASADNIENIE
Wprowadzono zmiany w budżecie dotyczące wysokości rezerw budżetowych. Pierwotnie
zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania
kryzysowego ustalono w wysokości 75.200,00 zł, co stanowi 0,49% wysokości budżetu Gminy
Dąbrowa, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz
wydatki na obsługę długu. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu
kryzysowym, winno być 0,50%. Związku z powyższym dokonano zmiany w uchwale budżetowej
Gminy Dąbrowa na 2020 rok zwiększając kwotę rezerwy celowej z kwoty 75.200,00 zł na kwotę
80.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając rezerwę ogólną z kwoty 74.800 zł na kwotę 70.000,00 zł.

