
Uchwała Nr XXII/183/2020 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach 

z dnia 29 lipca 2020 r. 
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 
art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869  
z późn. zm.)  Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, uchwala: 

 

    1. Określić prognozowane dochody gminy w wysokości 56 134 192,32 zł 
  (vide Tabela nr 1), 
 
w tym dochody: 

- bieżące  46 627 793,53 
- majątkowe    9 506 398,79 

 
 
    2. Określić wydatki budżetu gminy w wysokości  76 707 054,72 zł 

  (vide Tabela nr 2), 

w tym wydatki: 
- bieżące  50 798 495,33 
- majątkowe  25 908 559,39 

 

 
    3. Określić limit zobowiązań na zaciągnięcie w 2020 r. : 

 - pożyczek na kwotę        1 400 000,00 zł 
 - kredytu na kwotę       10 000 000,00 zł 
  

 



 
 
    4. Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości       20 572 862,40 zł 

  (vide Tabela nr 3a): 
      -  wolne środki w wysokości            0,00 zł 
      -  pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1 400 000,00 zł 
      -  kredyt bankowy w wysokości            10 000 000,00 zł 
      -  nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości           9 172 862,40 zł 

 

     5. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r. 
  (vide Tabela nr 3a i 3b). 
 
 

     6. Wskazać plan zadań inwestycyjnych na 2020 r. (vide Tabela nr 6). 
 
 
     7. Wskazać planowane dotacje do udzielenia z budżetu gminy w 2020 r. 
 (vide Załącznik nr 1a i 1b) 
 
     8. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic. 
 
 
   9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

          w Biuletynie Informacji Publicznej. 


