
                                                                                                            

 

UCHWAŁA NR XIII/119/2019             

RADY GMINY LINIEWO 

z dnia 19 grudnia 2019 r. 
 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2020 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2019r.  poz. 506 z póź.zm.), art.  239 w związku z 

art.212,art.214,art.215,art.235 ust.1i4,art. 236 ust 1,art.237, art.242ust.1,art. 258 ust.1, art. 264 

ust 3i 4,   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku , 

poz. 869 z póź.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461) uchwala, co 

następuje: 

 

 §1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.517.730,00 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 1, w tym: 

1.dochody bieżące w wysokości                                                                        25.277.660,00 zł 

2.dochody majątkowe w wysokości                                                                     2.240.070,00 zł   

 

 §2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.444.859,00 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 w tym: 

1. wydatki bieżące w wysokości                                                                        25.629.859,00 zł 

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości                             10.538.715,00 zł 

- dotacje w wysokości                                                                                          1.308.768,00 zł 

-wydatki na obsługę długu w wysokości                                                                154.000,00 zł 

  

2. wydatki majątkowe w wysokości                                                                        815.000,00 zł 

 

3. Ustala się wykaz inwestycji  na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do  uchwały 

 

 §3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości  1.072.871,00 zł zostanie przeznaczona na 

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 

 §4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości  1.455.812,00 zł oraz rozchody w 

wysokości  2.528.683,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4  

 

 §5. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1. Rezerwa ogólna to kwota  w wysokości                                           163.400,00 zł   

2. Rezerwa celowa to kwota  w wysokości                                           416.600,00 zł   

z czego: 

- na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r.      75.000,00 zł 

- na udział własny w projektach                                                            100.000,00 zł 

- na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie    200.000,00 zł 

- środki dla  sołectw naszej gminy według poniższego zestawienia       41.600,00 zł 

 

 

 



 §6. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się: 

 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 

 

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w kwocie 

46.000,00zł  - wydatki  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000,00 zł  

oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii w wysokości 6.000,00 zł 

 

3. Dochody  budżetu gminy z tytułu z korzystania ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł raz 

wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł.                                                                                                        

 

4. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 8.100,00 zł. 

 

5. Dochody i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

a) dochody      936.560,00 zł 

b) wydatki    1.364.710,00 zł 

 

 §7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla Gminnych instytucji kultury na łączna kwotę                                                             

560.290,00 zł, z podziałem na:  

a) Gminny Ośrodek Kultury  Sportu i Rekreacji w Liniewie                                 383.790,00 zł 

b) Gminna Biblioteka Publiczna w Liniewie z filią w Wysinie                              176.500,00 zł 

 

zgodnie z załącznikiem Nr 7do uchwały 

 

2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych : 

 

I. Na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę  w wysokości            733.478,00 zł 

w tym: 

a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej w wysokości                                                                                719.478,00 zł      

b) Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości      14.000,00 zł  

 

II. Na zadania na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom w kwocie        15.000,00 zł  

 

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały  

 

 §8. Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w 

wysokości 879.199,00 zł i kosztów w wysokości  878.045,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 

do uchwały.   

 

  

 

 

 

 

 



 §9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: 

 

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                                500.000,00 zł 

  

 §10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

 

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości                            500.000,00 zł 

 

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia  oraz zmian planu wydatków     

majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami. 

 

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań 

z tytułu umów , których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 

i z których wynikają płatności wykraczające poza rok  budżetowy. 

 

4. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do 

dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym (w ramach działu, rozdziału) 

 

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach            

niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy   

      

 §11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

 

 §12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

                                                              

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

         Adam Sosnowski 

                                                                                                         

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 


