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DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2020 ROK
W uchwale budżetowej Gminy Halinów dokonano zmian w zakresie dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów budżetu 2020 roku w tym:
1. Zmianie ulega łączna kwota dochodów budżetu oraz dochodów majątkowych
w rozdz.60016 § 6330 – zmniejszenie o kwotę 1 726 817,00zł dot. środków z Funduszu
Dróg Samorządowych. Ostateczna kwota dofinansowania będzie wynosiła
1 266 107,00 zł i zostanie ujęta w przychodach budżetu (§ 905).
W związku z powyższym paragraf § 1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 99 414 183,00 zł, w tym:
1) bieżące w kwocie
88.440.431,50 zł;
2) majątkowe w kwocie
10 973 751,50 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”
2. Zmniejszeniu ulega łączna kwota wydatków budżetu oraz wydatków majątkowych
w rozdz.60016 § 6050 o kwotę 400 710,00 zł w tym:
- zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie” –
zmniejszenie o kwotę 575 887,00 zł,
- zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg gminnych” – zwiększenie o 175 177,00 zł.
W związku z powyższym paragraf § 1 ust.2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie
107.580.290,00 zł, w tym:
1) bieżące w kwocie
78.313.000,00 zł;
2) majątkowe w kwocie
29 267 290,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a.”
3. Z uwagi na powyższe zmiany ulegnie zwiększeniu również deficyt budżetu o kwotę
1 326 107,00 zł.
Paragraf § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje więc brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 166 107,00 zł, który zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 6 321 021,47 zł, kredytu w
wysokości 578 978,53 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku
bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych
ustawach w wysokości 1 266 107,00 zł”

4. Zwiększą się przychody budżetu o kwotę 1 266 107,00 zł z tytułu środków z Funduszu
Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema
w Halinowie”.
Paragraf § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje więc brzmienie:
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.766.107,00 zł, pochodzące z następujących
tytułów:
1) kredyt w kwocie 3 178 978,53 zł;
2) pożyczka w kwocie 6 321 021,47 zł.
3) 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 1 266 107,00 zł.
5. Ponieważ w roku 2019 zmieniono harmonogram spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW
planowanej do zaciągnięcia w latach 2018-2020 zmienia się kwota planowanych
na 2020 rok rozchodów o kwotę 60 000,00 zł
Paragraf § 2 ust. 3 uchwały otrzymuje więc brzmienie:
„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych
kredytów i pożyczek.”
6. Konsekwencją powyższych zmian jest korekta limitów zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek skutkiem czego paragraf § 2 ust. 5 uchwały otrzymuje
więc brzmienie:
„5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2020 roku kredytów i pożyczek,
w tym:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.900.000,00 zł;
2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.600.000,00 zł;
3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
2.000.000,00 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego.”
W konsekwencji zmianie ulegają:
1. tabela nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2020 rok”
2. tabela nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2020 rok”
3. tabela nr 2a „Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2020 rok”.
4. tabela nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku”.
5. tabela nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi” – w zakresie dostosowania danych w
projekcie „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.
6. uzasadnienie

