UCHWAŁA Nr XXIX/191/2021
RADY GMINY KRZYWCZA
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Na podstawie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 211 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
I.

W dochodach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział Rozdział Paragraf
Treść
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6257
Dotacje celowe w ramach programów
finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
 „Dostawa i montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Krzywcza” - zmniejszenie dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
6299
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
 „Dostawa i montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Krzywcza” - zmniejszenie wpłat mieszkańców
jako wkład własny związanych z realizacja
zadania
Razem:

Kwota
- 868 765,63
- 868 765,63

- 600 366,68

- 268 398,95

- 868 765,63

Dochody wprowadzono na podstawie:
1. Aneksu nr RPPK.04.05.00-18-0003/19-02 z dnia 9 kwietnia 2021 r. do Umowy
nr RPPK.04.05.00-18-0003/19-00 z dnia 28 maja 2020 o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 r.

II. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Dział Rozdział Paragraf
Treść
Wartość
600
Transport i łączność
15 500,00
60014
Drogi publiczne powiatowe
25 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
25 000,00
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
 pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu
Przemyskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2082R w miejscowości Reczpol
poprzez budowę chodnika”
60016
Drogi publiczne gminne
-9 500,00
4270 Zakup usług remontowych
-124 000,00
 zmniejszenie wydatków na bieżące remonty dróg
gminnych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
 przebudowa drogi gminnej nr 1388/2 w
miejscowości Bachów - wykonanie mijanek
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
14 500,00
budżetowych
 zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku - mulczer
700
Gospodarka mieszkaniowa
12 000,00
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
12 000,00
4430 Różne opłaty i składki
12 000,00
 opłaty za wpis do Księgi wieczystej działek
wykupionych pod budowę drogi „BachówChyrzyna
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
5 000,00
przeciwpożarowa
75403
Jednostki terenowe Policji
5 000,00
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
5 000,00
inwestycyjnych
 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - wsparcie
finansowe dla Komendy Miejskiej Policji
w Przemyślu na zakup samochodu
75414
Obrona cywilna
0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 750,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
299,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
43,00
Solidarnościowy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
-1 618,00
4410 Podróże służbowe krajowe
-174,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
-300,00

Dział Rozdział Paragraf
Treść
757
Obsługa długu publicznego
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i pożyczki
8110 Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
 zmniejszenie na odsetkach od kredytów
zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Dynowie
801
Oświata i wychowanie
80113
Dowożenie uczniów do szkół
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 utrzymanie autobusu do przewozu dzieci
niepełnosprawnych
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 zmniejszenie wydatków na zadanie
pn.: „Dostawa i montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Krzywcza” – dofinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 zmniejszenie wydatków na zadanie
pn.: „Dostawa i montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Krzywcza” współfinasowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
finansowanych wpłatami mieszkańców
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
 zwiększenie wydatków na zakup rębaka do gałęzi
Razem:

Wartość
-40 000,00

-40 000,00

-40 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00

-866 265,63
-868 765,63
-600 366,68

-268 398,95

2 500,00
2 500,00
-868 765,63

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywcza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Zygmunt Sobol

