
Załącznik Nr 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy o kwotę 348.388 zł w następujących źródłach dochodów:

Dział

Paragraf

700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące - wpływy z dzierżawy stanowisk na placu targowym 

(po zmianie 1.320.000 zł) 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
550,00   

dochody bieżące - pomoc finansowa powiatu myszkowskiego na dofinansowanie 

zakupu rocznego abonamentu wspomagającego działania OSP z terenu gminy 

Żarki
550,00   

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 

między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących 550,00   

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem
2 007,00   

dochody bieżące  z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego osób fizycznych 

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

758 Różne rozliczenia 549 845,00   

dochody bieżące - część oświatowa subwencji ogólnej 549 845,00   

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 549 845,00   

OGÓŁEM 550 395,00   

Załącznik Nr 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 535.124,63 zł na realizację następujących zadań:

Dział

Rozdz.

600 Transport i łączność 321 946,26   

60016 Drogi publiczne gminne 321 946,26   

wydatki majątkowe na zadanie: Dokumentacja projektowa na ul. Majową i ul. 

Ogrodową w Kotowicach
113 000,00 

wydatki majątkowe na zadanie: Dokumentacja projektowa na drogę gminną 

Wysoka Lelowska - Żarki Letnisko
113 000,00 

wydatki bieżące jednostki - UMiG: 95 946,26   

na zadania statutowe 95 946,26   

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00   

70095 Pozostała działalność 100 000,00   

wydatki bieżące jednostki - UMiG:

na zadania statutowe 100 000,00   

710 Działalność usługowa 7 500,00   

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 7 500,00   

wydatki bieżące jednostki - UMiG:

na zadania statutowe 7 500,00   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550,00   

75412 Ochotnicze straże pożarne 550,00   

wydatki bieżące jednostki - UMiG:

na zadania statutowe 550,00   

851 Ochrona zdrowia 25 068,86   

200 000,00   

200 000,00   

2 007,00   

2 007,00   

Źródło dochodu Zwiększenia Zmniejszenia

200 000,00   

202 007,00   

Treść Zwiększenia Zmniejszenia



85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 068,86   

wydatki bieżące jednostki - UMiG:

na zadania statutowe 25 068,86   

855 Rodzina 2 886,25   

85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 2 886,25   

wydatki bieżące jednostki - Klub Dziecięcy 

na zadania statutowe 2 886,25   

900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 77 173,26   

90002 Gospodarka odpadami 77 173,26   

wydatki bieżące jednostki - UMiG:

na zadania statutowe 77 173,26   

OGÓŁEM 535 124,63   

Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 213.075,63 zł: 

Paragr.

902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej
26 339,00   

spłata pożyczki udzielonej dla OSP Żarki  na zadanie: „Doposażenie orkiestry 

dętej funkcjonującej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach poprzez zakup 

instrumentów oraz elementów wyposażenia”
26 339,00   

spłata pożyczki udzielonej dla LKS Żarki  na zadanie: „Doposażenie placów 

zabaw na terenie Żarek" (umorzenie) 18 383,03   

905 Przychody jst 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

102 242,12   

nie wykorzystane środki na rachunku na dzień 31 grudnia 2019 pochodzące z 

opłat za gospodarowanie odpadami 77.173,26zł oraz z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych 25.068,86 zł
102 242,12   

906 Przychody jst 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
80 356,25   

środki na realizację projektu z UE " Utworzenie Klubu Dziecięcego" na rachunku 

na dzień 31 grudnia 2019 80 356,25   

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 22 521,29   

OGÓŁEM 231 458,66   

Dokonuje się zwiększenia rozchodów gminy o kwotę 26.339 zł:

Paragr.

962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków z UE

26 339,00   

pożyczka dla stowarzyszenia OSP Żarki  na zadanie: „Doposażenie orkiestry 

dętej funkcjonującej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach poprzez 

zakup instrumentów oraz elementów wyposażenia”

26 339,00   

OGÓŁEM 26 339,00   

Załącznik Nr 3

Treść Zwiększenia Zmniejszenia

18 383,03   

Załącznik Nr 4

18 383,03   

Treść Zwiększenia Zmniejszenia


