UCHWAŁA NR XXXV/401/21
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 19 lipca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na 2021 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVIII/311/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia
budżetu na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się wydatki na rok 2021 do kwoty 198 725 130,33 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 161 794 715,89 zł, zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały
2. § 3 otrzymuje brzmienie: „ustala się deficyt budżetu w kwocie” – 17 694 864,41 zł. Źródłem pokrycia
deficytu będą:
a) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 727 670,00 zł,
b) obligacje w kwocie 13 721 469,30 zł,
c) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków w kwocie 236 550,76 zł,
d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 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 w kwocie
3 009 174,35 zł.
6. W § 4 ustala się plan przychodów w kwocie 25 797 769,13 zł i rozchodów w kwocie 8 102 904,72 zł.
Zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zał. nr 1 do uchwały nr XXXV/401/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.07.2021 r.

plan przed
zmianami

Dokładność / kolejność
dział-rozdz-par
Razem:

161 544 715,89
161 544 715,89
12 193 956,19
3 300 000,00
1 855 000,00
14 345 820,98
12 237 622,98
1 623 950,00

wydatki bieżace
600

Transport i łączność

60016
4300
750

Drogi publiczne gminne
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna

75023
4300

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup usług pozostałych

* * * * Koniec wydruku * * * *
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Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Suchy Las na rok 2021

zwiększenia

250 000,00
250 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00
125 000,00

zmniejszenia

plan na dzień

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

161 794 715,89
161 794 715,89
12 318 956,19
3 425 000,00
1 980 000,00
14 470 820,98
12 362 622,98
1 748 950,00

Zał. nr 2 do uchwały nr XXXV/401/21
Rady Gminy Suchy Las z dnia 19.07.2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.
w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

25 797 769,13

1

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

905

3 009 174,35

2

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z
wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację
programu, projektu lub zadania finansowanego z
udziałem tych środków

906

236 550,76

3

Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych

931

16 000 000,00

4

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

950

5 824 374,02

5

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym

952

727 670,00

Rozchody ogółem:

8 102 904,72

1

Wykup innych papierów wartościowych

982

2 101 000,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

992

6 001 904,72

UZASADNIENIE DO ZMIANY BUDZETU NA ROK 2021 NA DZIEŃ 19.07.2021
Zwiększenie wydatków - środki w kwocie 250 000 zł dla spółki LARG (wynagrodzenie w ramach tzw.
rekompensaty za zrealizowane czynności). Konieczność pozyskania środków budżetowych spowodowana
jest zmianami organizacyjnymi w spółce LARG Sp. z o.o., których przeprowadzanie planowane jest na
przełomie 07/08.2021 r. Zmiany te polegać będą w szczególności na zmianie głównego profilu działalności
spółki, która w pierwszej kolejności zajmować się będzie kompleksową realizacją przedsięwzięć
inwestycyjnych powierzonych przez Gminę. Zmiany obejmować będą m.in. zarząd spółki, w którym
planowana jest zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, także zmiany dotyczące siedziby spółki związane z
koniecznością pozyskania nowych pomieszczeń oraz urządzeń. Główne przedsięwzięcia inwestycyjne,
którymi w pierwszej kolejności miałaby się zająć spółka:
1. Węzeł przesiadkowy w ciągu ul. Sucholeskiej,
2. Nowy budynek Urzędu Gminy Suchy Las;
3. Droga rowerowa Suchy Las – Złotniki wzdłuż ul. Obornickiej,
4. Gminny kompleks sportowy w Złotnikach w rejonie ul. Pawłowicka/ Kochanowskiego.
Z uwagi na to, że do końca br. dwoma głównymi tematami będą 2 pierwsze zadania kwotę rekompensaty
podzielono na dwie klasyfikacje odpowiednio 60016 i 75023.
Zwiększenie wydatków powoduje zwiększenie deficytu budżetowego. Źródłem pokrycia zwiększenia
deficytu będą „wolne środki”.

