
                                                                                                            

UCHWAŁA NR XXI/170/2020             

RADY GMINY LINIEWO 

z dnia 30 lipca 2020 r. 
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Liniewo na rok 2020 

 

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), art. 211, art. 212 , art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku , poz. 869 z póź.zm.) uchwala, co następuje: 

 

 §1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.152.031,89 zł, zgodnie z 

załącznikiem Nr 1, w tym: 

1.dochody bieżące w wysokości                                                                        25.687.090,89 zł 

2.dochody majątkowe w wysokości                                                                     2.464.941,00 zł   

 

 §2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.079.160,89 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 w tym: 

1. wydatki bieżące w wysokości                                                                        25.809.289,89 zł 

w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości                             10.650.555,48 zł 

- dotacje w wysokości                                                                                          1.334.087,00 zł 

-wydatki na obsługę długu w wysokości                                                                154.000,00 zł 

2. wydatki majątkowe w wysokości                                                                    1.269.871,00 zł 

 

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

 

 §3. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z 

załącznikiem Nr 4 i Nr 5. 

 

 §4. W paragrafie 7 Uchwały Budżetowej Nr XIII/119/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„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            746.097,00 zł 

w tym: 

a) Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej w wysokości                                                                                732.097,00 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  

a) Stowarzyszenia w wysokości       15.000,00 zł  

b) Ochotnicza Straż Pożarna w Liniewie w wysokości                                         110.000,00 zł 

c) Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Liniewo                                                   12.700,00 zł 

 



III. Na dofinansowanie zakupu respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. 

z o.o. w wysokości                                                                                                  30.000,00 zł” 

 

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały  

 

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Ustala się dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych : 

 

I. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między Jednostkami Samorządu 

terytorialnego dla Powiatu Kościerskiego w kwocie 220.000,00 zł” 

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 

 

 §5. W paragrafie 8 Uchwały Budżetowej Nr XIII/119/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: 

 

„Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 

1.179.199,00 zł i kosztów w wysokości 1.178.045,00 zł "zgodnie z załącznikiem Nr 8 do 

uchwały” 

 

 

 §6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

 

 §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                              

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

         Adam Sosnowski 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXI/170/2020 z dnia 30.07.2020  roku 

 

I. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów i   

wydatków na podstawie : 

1. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/7.13/2020 z dnia 20.07.2020 roku o zwiększeniu  

wysokości dotacji celowej w kwocie łącznej 4.124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 

jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi w 

rozdziale 85502 

 

2.  pisma Urzędu Statystycznego w Gdańsku GDK-WE.3112.5.2020.54 z dnia 16.07.2020 roku 

w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku  o wysokości dotacji 

celowej w kwocie 25.055,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wydatki na 

wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego wykonujących prace spisowe oraz na 

wydatki na nagrody spisowe, wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu w rozdziale 75056 

 

3. podpisanej umowy Nr 49G/WBG-OGR/2020 z dnia 16.07.2020 roku pomiędzy 

Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku a Gminą Liniewo o przyznaniu dotacji w 

wysokości 91.860,00 zł  na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych” w rozdziale 01042.  

 

4. podpisanej umowy Nr 285/UM/DZ/2020 z dnia 09.07.2020 roku zawartej pomiędzy 

Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Liniewo o udzieleniu pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu : 1 szt. pompa szlamowa 

dla OSP Głodowo, 2 kpl. mundurów specjalnych dla OSP Liniewo, 2 kpl. mundurów 

strażackich dla OSP Lubieszyn oraz 1 kpl. mundur strażacki, 2 kpl. mundurów specjalnych dla 

OSP Wysin. w łącznej wysokości 7.600,00 zł w rozdziale 75495. Środki własne wynoszą 

5.100,00 zł.  

 

5. podpisanej umowy pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie 

a Gminą Liniewo o powierzenie grantu nr /591-15-67-501/ w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I: Powszechny dostęp do szybkiego 

internetu , działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,  dotycząca realizacji projektu 

grantowego pn. „zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na kwotę 

75.000,00 zł w rozdziale 80195. 

 

6. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 85/22.3122.2.43.2020.ZW z dnia 

21.07.2020 roku o wysokości dotacji celowych w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na 

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na 

podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

w rozdziale 85513. 

 

7. 2) Na podstawie podpisanego aneksu do umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą 

Liniewo Nr 103/G/FDS/2020 z dnia 07.05.2020 roku zmniejszony został plan z 

przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych o kwotę 69.846,00 zł w rozdziale 60016.  

 

 

 

 



II. Wprowadzono w załączniku inwestycyjnym :  

a) zadanie inwestycyjne w formie dotacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2414G do 

miejscowości Deka ” w kwocie 20.000,00 zł w rozdziale 60014,  

b) pozostałe zadania inwestycyjne: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w 

kwocie 183.720,00 w rozdziale 01042; „Zagospodarowanie Centrum wsi Głodowo” w kwocie 

12.000,00 zł w rozdziale 70005; „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 

wykup gruntów” w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 70005; „Modernizacja strażnicy OSP w 

Głodowie” w kwocie 2.400,00 zł w rozdziale 75412   

 

Środki te zostały przeniesione z zadań: „Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy 

Liniewo” z rozdziału 01042 w kwocie 91.860,00 zł; „Przebudowa dróg na terenie Gminy 

Liniewo” z rozdziału 60016 w kwocie 14.400,00 zł; „Modernizacja placu przy Urzędzie Gminy 

w Liniewie” z rozdziału 75023 w kwocie 30.000,00 zł.      

 

III. Pozostałe zmiany po stronie wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w 

stosunku do planowanego wykonania. Zweryfikowano wartości planów polegające na 

zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków. Zmiany te dotyczą dostosowania 

wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań. 

 

Sporządziła: Alicja Koprek 

                     Skarbnik Gminy    


