
Uchwała Nr XLI/361/21 
Rady Gminy Krasocin 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U 2021 poz.1372) w związku z art. 211, art. 212 ust. I pkt 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, 

art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2,3, art. art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 

ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpilia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 

2021r. poz. 305 z zm. )„ uchwala się  co następuje: 

W uchwale Nr XXVUI/248/20 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2021 rok wprowadza się  następujące 

zmiany: 

1. Dokonuje się  zmian dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 

2. Dokonuje się  zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 

* 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.357.926,51 zł, który 

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1)po2yezekw kwocie 	 2.012.020,14 zł  

z czego kwota 687.461,95 zł  pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2019 r. (aneks do umowy 

nr 4932/19 z dn. 30.12.2019 r. zawartej z WFOŚiGW na łączną  kwotę  1.196.018,57 zł), 

999.721,01 zł  pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2020 r. (na łączną  kwotę  pożyczki 

2.139.601,60 zł ) 

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy wynikających z rozliczeń  kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.708.205,9 1 

zł  

3) 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 oraz wynikających z 

rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację  programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 	 2.637.700,46 zł  

Przychody budżetu w wysokości 9.007.926,51 zł, rozchody w wysokości 1.650.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 3. 
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Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2021 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z 

załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

Ogółem zwiększa się  plan budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę  35.662 zł  

Budżet gminy po w/w zmianach wynosi po stronie dochodów 61.629.676,69 zł, a po stronie 

wydatków 68.987.603,20 zł. 

Wykonanie Uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 

Uchwałą  podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Nazwa jednostki sprawozdawczej KRAS OCIN 
Nr dokumentu XLl1361/21 
Data podjęcia 2021-12-22 
Rodzaj Plan dochodów 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Kwota 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadajcych osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem 

4090,00 

75615 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego. podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

790,00 

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 21000 

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 58000 

75616 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków I darowizn. 
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

680,00 

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  150,00 
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 530,00 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 
na podstawie ustaw 2620,00 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2200,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40000 

0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 
758 Różne rozliczenia 22 938,00 

75801 Część  oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22 938.00 
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 22 938,00 

801 Oświata i wychowanie 4214,00 
80101 Szkoły podstawowe -50,00 

0690 Wplywyz różnych opiat -5000 
80195 Pozostała działalność  4264,00 

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 4264,00 
855 Rodzina 2000,00 

85504 Wspieranie rodziny 2000,00 

2690 Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację  zadań  wynikających z 
odrębnych ustaw 2 00000 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220,00 
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką  odpadami 220,00 

0640 Wpł y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  220,00 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200,00 

92195 Pozostała działalność  20000 
0940 \ł\4 ływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200,00 

926 Kultura fizyczna 2000,00 
92695 Pozostała działalność  2000,00 

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań  wynikających z umów 2000,00 

Razem: 
	

35 662,00 
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Nazwa jednostki sprawozdawczej KRASOCIN 
Nr dokumentu XLI/361121 
Data podjęcia 2021-12-22 
Rodzaj Plan wydatków 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Wartość  
801 Oświata i wychowanie 15 662,00 

80101 Szkoły podstawowe 15662,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22938.00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -5000,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -2276,00 

862 Pomoc społeczna -51 000,00 
65202 Domy pomocy społecznej -20000.00 

4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego 

-20000,00 

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

-10000,00 

3110 Świadczenia społeczne -10 000,00 
85219 Ośrodki pomocy społecznej -1 00000 

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -1 000,00 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -20000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe -20000,00 
855 Rodzina 3000,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 320,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -320,00 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

0,00 

3110 Świadczenia społeczne 7118,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -i 069,00 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -5976,00 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -73,00 

85504 Wspieranie rodziny 2000,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2000,00 

85508 Rodziny zastępcze i 000,00 

4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego 

1 000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48 000,00 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 48 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 48 000,00 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 

92116 Biblioteki 20 000,00 
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 20 00000 

Razem: 35 662,00 
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Załącznik nr 5 do uchwały nrXXVJII/248/21 
	

Załącznik nr 3 do uchwały nrXLI/361/21 
Rady Gminy Krasocin 
	

Rady Gminy Krasocin z dn. 22 grudnia 2021 r. 
z dn. 29 grudnia 2020 r 

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. 
w złotych 

Lp. Treśc 
Klasyfikacja Kwota 

2 3 4 

Przychody ogółem: 9 007  926,51 

1.  

1.1 

2.  

3.  

4.  

5.  

5.1 

6 

7.  

8.  

9 

10.  

11.  

12.  

13.  

14, 

Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: 

zaciągnięte w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym środkami 
pochodzącymi z budżetu UE 
Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań  realizowanych z 
udziałem środków pochodzących z budżetu UE 
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań  realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 

Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: 
zaciągnięte w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym środkami 
pochodzącymi z budżetu UE 

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 
papierów wartościowych na spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  

Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa wart,. 217 
ust. 2 pkt 8 u.f.p.) 

Wolne środki art.. 217 ust. 2 pkt 5 u.f.p 

Spłaty pożyczek udzielonych 

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu, wynikającychz rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budzetu okresionymi w 
odrębnych ustawach 
Przychody wynikające z rozliczenia śróaków okreŚlonych w art.. 5 ust. I pkt 2 
u.f.p i dotacji na realizację  programu, projektu lub zadania finansowanego z 
udziałem tych środków 
Przelewy z rachunku lokat 

Prywatyzacja majątku j.s.t. 

Przychody z tytułu innych rozliczeń  krajowych art.. 91 a ust. 1 u.f.p. 

§ 952 

952 

952 

902 

953 

953 

907 

957 

950 

951 

905 

§ 906 

994 

§ 941-44 

§ 955 

I 550 000,00 

2012020,14 

2808205.91 

2 637 700,46 

Rozchody ogółem: I 650 000,00 

I. 

2.  

3.  

5.  

5,1 

6.  
7.  
8.  

9.  

Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, W tym: 

zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym 
środkami pochodzącymi z budżetu UE 

Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych 
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań  realizowanych z udziałem 
srodkow pochodzących z budzetu UE 
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań  realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE 

Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym: 

zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym 
środkami pochodzącymi z budżetu UE 

Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t. 
Udzielone pożyczki 
Przelewy na rachunki lokat 

Rozchody z tytułu innych rozliczeń  krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p. 

992 

992 

992 

963 

962 

§ 993 

993 

965 
§ 991 
§ 994 

§ 955 

1 500 000,00 

50000,00 

100 000,00 
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Załącznik nr 10 	 Załącznik nr 4 
do uchwały Rady Gminy Krasocin Nr XXVIII/248/20 	 do uchwały Rady Gminy Krasocin Nr XLI/36 1/21 
z dnia 29 grudnia 2020 r. 	 z dnia 22 grudnia 2021 r. 

Dotacje podmiotowe w 2021 r. 

w złotych 

Lp. Dział  Rozdział  § Nazwa jednostki otrzymującej dotację  Kwota dotacji 

I 2 3 4 5 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

2 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie 820 000,00 

11. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Ogółem 820 000,00 

PRZEW )DNICZĄc 
RAD GMIY 


