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Z dnia 15 1istopada 2019 r.

W SPraWie zmian w budZecie G血iny KIZy互an6w na 2019 rok

Napodstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, Pkt 9 1it. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorzadzie gmirmym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211,

212, 214, 215, 222, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sieapnia 2009 r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwala si?, CO nastePし直

§ l. Zwi?ksza si? dochody budzetowe o kwot? 294.828,00 zl i zmni?jsza si? dochody

O kwot? 906.380,95 zI zgodnie z tabela nr l do uchwaly.

§ 2. Zwi?ksza si? Wydatki budzetowe o kwot? 21 5.1 59,OO zl i zmniejsza si? Wydatki

bud之etowe o kwot? 1.73 1.141,95 zI zgodnie z tabela ur 2 do uchwaly.

§ 3. R6Znica mi?dzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budZetu w

WySOkoSci　2.735.572,01 zら　kt6ry zostanie pokryty przychodami pochodzapymi z

zacingnietego kredytu w wysoko誇i l.900.000,00 z書i nadwyzki z lat ubieglych w wysoko§ci

835.572,01 z書.

§ 4. Zmni匂sza si? PrZyChody bud2etu o kwote 904.430,00 zI z tytu量u zaciagnietych

POZyCZek i kredyt6w na ry11ku krajowym i w zwiazku z tym tabela nr 4 ”Przychody i

rozchody budzetu w 2019 roku’’otrzym可e brzmienie zgodnie z tabela nr 4 do uchwaly.

§ 5. W uchwale Nr III/27/2018 Rady Gminy Krzyzan6w z dnia 28 grudnia 2018 r. w

SPraWie uchwalenia budzetu Gminy Krzy乞an6w na 2019 rok wprowadza si? nasteP可ape

Zmiany:

1) tabela nr　3a ”Zadania inwestycyjne w 2019　roku’’ otrzyml寄e nowe brzmienie

Okre乱one w tabeli nr 3 do niniQjszej uchwaly;

2) tabela n∫ 9 ”Wydatki na programy realizowane ze stodk6w Europejskiego Funduszu

Rozwqiu Regionalnego’’otrzym可e nowe brzmienie okre針one w tabeli ur 5 do

niniejszQj uchwaly;

3) zalacznik nr l ”Dotaqie z bud2etu gminy dla podmiot6w nalezacych do sektora

finans6w publicznych w 2019 r.’’otrzym`je nowe brzmienie okre乱one w zaねCZniku

nr l do niniejsz争i uchwaly;

4) § 6 otrzym可e brzmienie:

§ 6工Ustala si? limit zobowiazah na:

1) zaciaganie kredyt6w z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

bud乞etu w wysokodei 2.000.OOO,00 z書;

2) zaciaganie kredyt6w i pozyczek z przeznaczeniem na pokrycie wyst?Pし南CegO W

Ciagu roku prz華ciowego deficytu budzetu w wysokoici 330.000,00 z重;

2. Ustala si? maksymaln雀wysoko窮pozyczek udzielonych przez W句ta Gminy w



roku bud乞etowym 2019 do wysoko§ci 32・000,00 zl.”;

5) § 15 otrzym可e brzmienie :

§ 15. W zakresie wykonania budzetu upowa2nia si? W句ta Gminy do:

1) zaciagania w　2019　roku kredyt6w na rynku krajowym na sfinansowanie

Planowanego deficytu w wysokoSci l.900.000,00 zl;

2) zaciagania w　2019　roku po乞yczek i kredyt6w na rynku krajowym na

Sfinansowanie przejstiowego deficytu w wysokosti 300.000,00 z書;

3) lokowania w trakcie realizaqii budzetu czasowo wolnych缶odk6w bud2etowych

na rachunkach w innych bankach niz bank prowadzapy obsIuge budzetu;

4) udzielania w 2019 roku z budzetu gminy pozyczek do wysokosti 32.000,00 zl.’’.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza si? W句towi Gminy KrzyZan6w.

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem poqj?Cia i podlega ogloszeniu.
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UZASADNIENIE

DOCHODY

Dzia書　600

Zwi?kszono plan dochod6w biezqcych o kwot9 42.838’00 zI z tytulu dop書aty w fomie

dofinasowania realiza扇zadah wiasnych organizator6w w zakresie przewoz6w autobusowych

o charakterze uzytecznofoi publicznej.

Zrmieiszono plan dochod6w ma:庫kowych o kwot? 906.380,95 z書z tytulu dofinansowania z

Funduszu Drdg Samorzqdowych przeznaczonego na remont i przebudow? drogi gminnej nr

lO2152E i 102153E od DK92 przez Kaszewy Tamowskie, Julian6w do Sk書adowiska

Odpad6w w Krzy2an6wku.

Dzia書750

Zwiekszono plan dochod6w bie乞acych o kwot? 61・800,00 zI z tytulu dota串celowQj na

realizaqie prqiektu na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 54/81仲PG/2019 w ramach

Programu Operacyjnego PoIska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi PriorytetowQj ur III: Cyfrowe

Kompetenqie spoleczelistwa, dzialania　3工　Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwqiu

kompetenqii cyfrowych dotyczaca realiza匂v prQjektu grantowego pn.: ”Pod諒esienie

koI即elendi 〔ツタOvyCh mie5Z加hc6w wqiew6cZzルk砂awsko「pomorskiego j碓座席ego”.

Dzia1754

Zwiekszono plan dochod6w bie2acych o kwote　87.300,00　zI z tytulu dotapji celowQj

otrzymanQj na realizapj? Zadah z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy

Postpenitenqjam♀i - Funduszu Sprawiedliwosti w zakresie wsparcia i rozwQju systemu

instytuQionalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem i §wiadkom oraz

realizapji przez jednostki sektora finans6w publicznych zadah ustawowych zwiazanych z

ochronq interes6w os6b pokrzywdzonych przestepstwem i Swiadk6w oraz likwidaqia skutk6w

pokrzywdzenia przestepstwem- nabycie: WyPOSa乞enia i urzadzeh ratownictwa’niezb?dnych

do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpo§rednio na miej scu popelnienia przest?PStWa -

umOWanr DFS-III.7211.178.2019 z 26.09 2019 r.

Dzia書736

Zwi?kszono plan dochod6w bieZqcych o kwot? 79.000’00 zI z tytulu:

・ WPlywu z podatku od czynnosti cywilnoprawnych - 72.000,00 zl

. wplyu几I Z POdatku od Srodk6w transportowych- 7.000,OO z書

Dzia1801

Zwi?kszono plan dochod6w biezqcych o kwote 23.89O,OO z書z tytulu otrzymanych §rodk6w

rozlicze面CyCh realizaqj? Programu Edukacji EkoIogicznej pn. ”O czyste powietrze dbamy,

przestrzeh do Zycia w Kaszewach mamy’’w Szkole Podstawowej im. I. Kosmowski匂w

Kaszewach Dwomych”.



WDATKI

Dzia1010

Zwiekszono plan wydatk6w biezacych o kwot? 1・000,00　zl dla Izby rolnicz♀主　na rZeCZ

ktorQj przekarywane jest 2 % z tytuh wplywu podatk6w i oplat lokalnych.

Dzia1 400

Zwi?kszono plan wydatk6w biez雀cych o kwot? 1 0.000・00 zl na zadania statutowe zwiazane z

odprowadzaniem podatku VAT od towar6w i usfug zwiazanych z zuZyciem wody przez

mieszkahc6w gminy.

Dzia書600

ZmhiQjszono plan wydatk6w majatkowych o kwot? l.68 1.557,95 zI z zadania inwestycyjnego

pn.: ”Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa i remont drog=O2152E i lO2153E od

DK92 przez Kaszewy Tamowskie, Julian6w do Skladowiska Odpad6w w KrzyZan6wku".

Dzia1750

Zwi?kszono plan wydatk6w bie牽cych o kwote 61 ・800’00 zl na zadania statutowe oraz na

vynagrodzenia i sk重adki od nich naliczane dotyczace realizaqii prqiektu na podstawie umowy

o powierzeniu grantu nr 54/8 1仲PG/201 9 w ramach Programu Operacyjnego PoIska Cyfrowa

na lata 2014-2020 Osi PriorytetowQj nr lII: Cyfrowe Kompetencje spo重eczehstwa , dzialania

3.1 : Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwQiu kompetenqii cyfrowych dotyczaca realizacji

prQjektu grantowego pn∴ ”Pod諒おienie fo型pelenクi q帰OlvyCh miesz肋hc6w wQiew6・加w:

kdyawsんpomorskiego j Z6`たkiego’’・

Zwi?kszono plan wydatk6w biezacych o kwot? 20.000’00 zI z na zadania statutowe zwi雀Zane

z us書ugami §wiadczonymi na rzecz funkqionowania urz?du.

Zwi?kszono plan wydatk6w biez雀cych o kwot? 6.000,00 z書na wynagrodzenia i sk書adki od

nich naliczane dla soitys6w za inkaso podatk6w Iokalnych.

Dzia軍754

Zwi?kszono plan wydatk6w biezacych o kwote 87.300,00 zl na zadania statutowe na zakup

sprzetu dla OSP Krzy乞an6w’ OSP MIogoszyn’ OSP Waly, OSP Ktery, W ramaCh

otrzymanych料odk6w na realizaqj? Zadah z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz

Pomocy PostpenitenqiamQj - Funduszu Sprawiedliwoici w zakresie Wsparcia i rozwQju

systemu instytu匂onalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem i　§wiadkom

oraz realizaQji przez jednostki sektora finans6w publicznych zadah ustawowych zwiazanych z

OChronかnteres6w os6b pokrzywdzonych przest?PStWem i 5wiadk6w oraz likwidaqia skutk6w

POkrzywdzenia przestepstwem- nabycie: WyPOSaZenia i urz雀dzeh ratownictwa, niezb?dnych

do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpoSrednio na miejscu popelnienia przestepstwa -

umowa nr DFS-III.7211.178.2019 z　26.09.2019 r. - umOWa nr 36/OI.II/2019 z dnia 26

Sierpnia 2019 o dofinansowanie na realizaqie zadania ”Pomoc finansowa dla jednostek

SamOrZedu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadah w zakresie zakupu



sprz?tu ShLZapego ochronie 2ycia・ Zdrowia, mienia lub Srodowiska przed po乞arem, kl?Ska

zywioIowa lub imym miejscowym zagrozeniem dla jednostek OSP’’・

Dzia宣801

Zwi?kszono plan wydatk6w biezacych o kwot? 23.000,00 zl na zadania statutowe tj. na

koszty pobytu dzieci z naszej gminy ucz?SZCZ勾ape do przedszkoli poza terenem naszQj

gmmy.

Dzia1 900

Zwi?kszono plan wydatk6w biezacych o kwot? 4.000’00 z書na zadania statutowe zwiazane z

odprowadzaniem podatku VAT od towar6w i usIug zwiazanych z odprowadzaniem foiek6w

przez mieszkahc6w gminy.

Dzia書921

Zwiekszono plan wydatk6w biezacych o kwote 2.035,00 zI z tytulu ostatecznego rozliczenia

prqiektow Iokalnych pod nazwa: ”Budowa kapliczki przydroznej - mi匂sce spotkah lokalnej

SPO書eczno§ci solectwa Stefan《5'W’’.

Dzia1 926

Zwiekszono plan wydatk6w bie砕cych o kwote 24,00 zI z tytulu ostatecznego rozliczenia

pxpjektu lokalnego pod nazwa ”So書ecki Plac Zabaw z Silownia Zewn?trZna - aktywne

spedzanie czasu przez dzieci i doroslych’’・

Zmniejszono plan wydatk6w biezapych o kwot? 49.584,00 z書z tytulu dotapji przeznaczonQj

na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki , W tym teren6w rekreac)jnych i urzadzeh

Sp〇九〇WCh・

/ ∴二言
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Zadania inwestycyjne w 2019 r.
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ZakupdzlaIk川r81/3opowierzchn10,1666(Parkingw K∫qねno高e) 凾､7000,00 �3s���ﾃ�����ﾃ���謬r�Tr�Tr�

700 734 900 都���R�x*CC�"�WymianapokryciadachowegonabudynkukomunalnymwKte[aCh �38000,00 �3����ﾃ�����ﾃ���0,00 

7 剳w霧��譁VF�XﾈﾆVﾆ���D�&��ﾆVﾖ��Vﾖ率�4ｦ�'VG匁ｶGr���+ﾆ�ﾌ�4�5�ｷFX.��ﾆ備5�v�ﾇ����Scs#��ﾃ���871367、00 �0,00 �,ﾃ3�32ﾃ���

8 9 �90(X)1 �&Vﾖ�F��V�'VF���6��7ｦ7ｦ�匁�66坊ｳgwtﾆVｶ�6┯�6坊ﾆ逍6����c��������160000,00 ��ﾃ���0,00 ��ﾃ���UG 

900 涛���2�Op「a∞Wanies巾dlmWykonalnostipIan6wfunkcIOnalno- llZ)瓜owychorglZmOnlaZinslalac」ifotowoitajc2myChnabudynkach uzytec孤o;cipubliezn直budynkachindyWidua血ychmieszkalc6w gm血yK重Zyなn6w ��ch*CC3b����0.00 ��ﾃ���0、00 ��ﾃ���0,00 謬2�

OCOLEM: ��s�イ��ゅSr�9414601.05 鼎�#�s#�����1900000,00 ��づ��Cづ�R�`958う3,00 ����

〆タグ



同音l品川l.品にLl:生ヽ音言。

畏)-314 Kほy乙訓し既

WO自ら「l之kiこ

。)伸し間門「0 I申/車間′-釣1「

Przychody i rozchody budえetu w 2019 r.

し隊 兔(����68�宛9V��、音　一 ��野¥麗葵 頭緊繋 艇��ﾇ雲��(勛�X��7ｸﾇ��
∴:ま葛甲眠葉∴∴　一一∴一∵∴ 剩ｮ　一二・/ ����x�依隸�ｾ����h����������8����7y�｢�

1 �"��2�4 

Pl・ZyChodyog61em: 剪�2767572,01 

i ��'ｧ�6�G立ｦ�6��v譁WG�6����7ｦVｶ鵡&VG佑gr�涛S"�1900000,00 
narynkukrajowym 

2 疲�Gw儷�ｦﾆ�GV&坊vﾇ�6��涛Sr�867572,01 

Rozchodyog6lem: 剪�32000,00 

1 彪Gｦ坊ﾆ�W���7ｦｶ末ｷ&VG宥��涛���32000,00 

/~弓、



∴∴高潮datki★naprogramyiprojektyreaiizowaneze§「odk6wEurop郵iegoFunduszuRozwojuRegionaInego 
’鋳 ������ｸ�ｸ���(�X�����榕ﾈ�ﾃｲ��������.?豊 嶋置"●血 観l●調●h席 �+(�ﾈ�ﾉ$�:､��場がおかi ●01ii輸農 機a膿細のI ��ﾂ�(y爪; ��

Wyda請i調 (叩8) ��

機yす`創れ重e請 いO小I岬か ∴ �-ﾈ*ﾘ�ﾈ�ｸ�ｲﾂ�初的ね細岬 ����ﾉ:�+&譏�c｢�Wyd〃仰のは成れ (11岬〇㌦を岬7) 偬Bﾘ�ﾂ�○○,糊 ��x���ﾈ���ﾄ��"�伽帥/ 蘭留 ∴　吋 鉾V襾X�ﾈ馮���ﾂ�Y��+(ﾈﾂ��6��」蕊も p●調〇億¶ ! ����,ｸ��R��8恰霧�:�"�ﾘ�ﾈ�ﾈ�ｸ�ﾆ���ﾈ妊��6ﾂ���ｲ�全能d教I こoud登録u k巾ow●冒0 �8�ｸ�ｶI�｢�+(.��GUTR�凵宦宸ｸ●○○ i葛lO●購▼ 鑓�ﾈ�ｨ�ｨ�ｩ(R�〇〇〇〇〇〇〇‾ 刹ｩI調重● l「O伽amI 仙hいili 仗�Hﾝr�伜(�ﾈ.B�○●"l〃 ●輸 

購●凡l増強.1 p調書調心機y ●調 〇〇〇●ミ〃かすi 

∴∴∴ 劔����Κ���Υ�劔 
1 �"�3 釘�§ 澱�7 唐�9 ����11 ��"�13 ��B�15 ����17 

1 ��1 �1《連``52,(調 16366う2,00 津C���ﾂﾃ���l,583ら00 695833,0 ��h��f�S"ﾃ���940819,00 940819,0 ��ﾃ����ﾃ���0.00 0,00 涛C���津���鼎���津��6,58書3.00 695833,00 �������ﾃ���0,00 ��ﾃ����ﾃ��`95813.00 695833,00 

L6dzklegO 劔940819,0 劔劔��

budy血ew 

Ieg〇・ ��d創ai7う4 ○○zd之.75412 劔1636652,00 劔剴�ﾃ���

2016「. 2017r音 20i8I 20I9「. ��dziai7う4 「ozd之.75412 �*C#都�ﾃ���52970.00 ��ﾃ���う2970,00 �*C#都�ﾃ���0,00 ��ﾃ���52970,00 ��ﾃ���0,00 ��ﾃ���0,0 ��ﾃ���

必ai7う4 ○○zd乙.75412 涛�cbﾃ���9166,00 ��ﾃ���9i66,00 涛�cbﾃ���0.00 ��ﾃ���9i66,00 ��ﾃ���0,00 ��ﾃ���0,00 ��ﾃ���

dz胞i754 rozd乙.7う412 都3�bﾃ���7316,00 ��ﾃ���7316,00 都3�bﾃ���0,00 ��ﾃ���7316,00 ��ﾃ���0,00 ��ﾃ���0,00 ��ﾃ���

dzしai754 調zd之.7う412 ��Scs#��ﾃ���871367,00 田鉄�32ﾃ���1567200,00 塔v�3crﾃ���0,00 ��ﾃ���871367,00 田�*C�32ﾃ���0,00 ��ﾃ���0,00 田鉄�8.s���

Og備●m ��R���c3ccS"����,40819,00 田鉄飲ｲ����16う665ま,00 涛C���津���0,00 ��ﾃ���,40819.00 田鉄�*H.s���0,00 ��ﾃ���0,00 茶鉄�8.s���

2 婦芳��V&��ﾅｦﾈ*觚&�ｦ�｢�1 �61800.00 鉄#�&�ﾃcB�8,7う裏6 田����ﾃ���61800,00 ��ﾃ���0,00 ������61800,00 ��ﾃ���0,00 ��ﾃ���61800,00 

P「og剛o評龍喰切れyPoIska Prio申e川l-Cy什011℃Ko職場n『e S叩1ecze心stwa kompeIenqiCyfro¥vyChdotyczqca ��
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」÷山人(出亀川¥ノ掴くハ雷主部凧′

99-314 K「zyzan6w

申024) 35畠諾需畔帥。。

国麗題遵趨濃 ��発表車襲 佗ﾈ��ｹ?�U僞��/ 

1 �"�3 釘�5 澱�

簡n種ns6w � �� ��

921 涛#����GmimyO§rodekKu血ryiSportuwKrzyZanowie �3�c#cbﾃ���0 ���

600 田���B�Zadaniezzak「esulokalnegotransportuzbiorowego ���0 ��Cc�c�ﾃ���

7う0 都S�迭�ZwiazekGminRegionuKumowskiego ��#c澱ﾃ���0 ���

801 塔���2� ���0 塔���������

801 塔��迭�Zadaniezzakresuedukaqjipubliczn匂-Obstuga ���0 鉄ャrﾃ���

Pracownicz匂KasyZapomogowo-Pozyczkow匂 

Pracownik。WOSwiaty,ZWrOtkosztowpracoWnIka 

PoIskicgo 

R租zem 剴8�ンc"ﾃ���0 �#3#�Cr����

Jednos(ki � �� ��

010 �������Zadariezzakresurolnictwa-bie乞aceutlZymanie ���0 鉄����ﾃ���

754 都SC�"�Zadaniewzakresiezakupudoposazenia ���0 鉄��づ���OchotniczychStrazyPoねmychwsprz?lslu2印y 

921 涛#��R� ���0 �3���ﾃ���

926 涛#c�R�Zadaniawzakresiekultu「yfizyczn匂 ���0 �3����ﾃ���

926 涛#c�2�ZadaniazzakresukuIturyfizyczneJiturystyki,W ���0 都�C�bﾃ���
tymteren6wrekreacyinychiurzadzerisportovych 

R種zem 剴��0 ��c�#3B����

OG()L田M 剴3�ンc"ﾃ���0 鼎��#��ﾃ���

//ク


