
Projekt

Zatwierdzony pod względem formalno - prawnym  
przez Radcę Prawną Krystynę Kluss

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Suszec na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust.1 i 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 za zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.), art. 212 ust.1, art.216 ust. 2, art. 217 ust. 2 pkt 5, 
art.218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) na 
wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uchwalić zmiany w planowanych dochodach budżetu Gminy Suszec na rok 2019, poprzez:

1) zwiększenie planowanych dochodów bieżących budżetu o kwotę 67.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały,

2) zwiększenie planowanych dochodów majątkowych budżetu o kwotę 104.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 
1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwalić zmiany w  planowanych wydatkach bieżących budżetu Gminy Suszec na rok 2019 o kwotę 
173.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, poprzez:

1) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 106.000,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.200,00 zł,

3) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.800,00 zł

4) zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na realizację ich zadań statutowych o kwotę 30.000,00 zł.

3. Uchwalić zmiany w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2019 o kwotę 1.100,00 zł 
poprzez zwiększenie  nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustala się:

1. dochody budżetu po zmianach w kwocie: 61.904.175,66 zł, 

2. wydatki budżetu po zmianach w kwocie: 65.792.512,02 zł, 

3. przychody budżetu po zmianach w kwocie: 4.164.154,36 zł, 

4. rozchody budżetu w kwocie: 275.818,00 zł.
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§ 3. 

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Gminy Suszec na rok 2019 planowany deficyt budżetu 
wynosi 3.888.336,36 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego z lat ubiegłych. 

§ 4. 

Załącznik nr 3 „Planowane przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2019” do Uchwały Nr III/21/2018 
Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2019, zwanej 
dalej zmienianą uchwałą, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 

Załącznik nr 4 „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami na rok 2019” do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 

Załącznik nr 7 „Dotacje udzielane z budżetu gminy na rok 2019” do zmienianej uchwały, otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Suszec

Szymon Sekta
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 listopada 2019 r.

Dokonuje się zmian w planowanych przychodach budżetu Gminy Suszec na rok 2019, jak niżej:

§ Wyszczególnienie zwiększenie zmniejszenie
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 1 100,00

Razem: 1 100,00 0,00

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu Gminy Suszec na rok 2019, jak niżej:

Dział Wyszczególnienie zwiększenie zmniejszenie
750 Administracja publiczna 30 000,00 0,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo - 
gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

30 000,00

801 Oświata i wychowanie 37 600,00
Wpływy z różnych opłat 72,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz 
innych umów o podobnym charakterze 16 676,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiełych 2 852,00
Wpływy z różnych dochodów 18 000,00

926 Kultura fizyczna 104 900,00 0,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów (związków gmin, związków powiatowo - 
gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

44 900,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych

60 000,00

Razem: 172 500,00 0,00

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Suszec na rok 2019 jak niżej:

Dział Rozdział Wyszczególnienie zwiększenie zmniejszenie
010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 9 000,00

01008 Melioracje wodne 0,00 9 000,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań 
statutowych 9 000,00

020 Leśnictwo 9 000,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 9 000,00 0,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań 
statutowych 9 000,00

750 Administracja publiczna 30 000,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 0,00
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Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań 
statutowych 30 000,00

801 Oświata i wychowanie 47 982,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 47 982,00 0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 982,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 10 382,00

85401 Świetlice szkolne 0,00 10 382,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 182,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 106 000,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 106 000,00 0,00

Dotacje na zadania bieżące 106 000,00
RAZEM: 192 982,00 19 382,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 listopada 2019 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

I. Bilans obsługi zadłużenia Gminy Suszec na 2019 rok.

DOCHODY (I) PRZYCHODY (II) WYDATKI (III) ROZCHODY (IV)

61 904 175,66 4 164 154,36 65 792 512,02 275 818,00

I + II III + IV

66 068 330,02 66 068 330,02

II. Przychody i rozchody związane z obsługą zadłużenia w 2019 roku

Wyszczególnienie Przychody Rozchody

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0,00

Nadwyżki z lat ubiegłych 4 164 154,36

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 275 818,00

spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Suszcu przy ul. Wyzwolenia 2 20 306,00

spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 
dla OSP w Suszcu 83 748,00

spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 
dla OSP w Kryrach 70 500,00

spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Nierad 86 w Kryrach 101 264,00

Razem: 4 164 154,36 275 818,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 listopada 2019 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ 
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2019

I. DOCHODY
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 210 518,77

01095 Pozostała działalność 210 518,77

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

210 518,77

750 Administracja publiczna 51 641,70
75011 Urzędy wojewódzkie 51 641,70

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

51 641,70

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 82 233,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 300,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 39 577,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

39 577,00

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory  wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie

500,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

500,00

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 39 856,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

39 856,00

752 Obrona narodowa 800,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

800,00

801 Oświata i wychowanie 116 803,30

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 116 803,30

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

116 803,30

852 Pomoc społeczna 307,01
85215 Dodatki mieszkaniowe 307,01
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2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

307,01

855 Rodzina 14 497 068,00
85501 Świadczenie wychowawcze 11 095 500,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administaracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

11 095 500,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 802 334,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 802 334,00

85503 Karta Dużej Rodziny 1 598,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 598,00

85504 Wspieranie rodziny 592 100,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

592 100,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodbnie z 
przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów

5 536,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

5 536,00

Razem: 14 959 371,78
II. WYDATKI
Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Kwota
010 Rolnictwo i łowiectwo 210 518,77

01095 Pozostała działalność 210 518,77
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2 300,32
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 208 218,45

750 Administracja publiczna 51 641,70
75011 Urzędy wojewódzkie 51 641,70

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 46 991,70
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 4 650,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 82 233,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300,00
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2 300,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 39 577,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 850,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 108,93
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 4 618,07

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory  wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie

500,00

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 500,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 39 856,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 850,00
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Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 8 227,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 6 779,00

752 Obrona narodowa 800,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 800,00

801 Oświata i wychowanie 116 803,30

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 116 803,30

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 116 803,30
852 Pomoc społeczna 307,01

85215 Dodatki mieszkaniowe 307,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,99
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 6,02

855 Rodzina 14 497 068,00
85501 Świadczenie wychowawcze 11 095 500,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 944 762,00
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 139 350,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 11 388,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 802 334,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 618 400,00
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 181 154,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 2 780,00

85503 Karta Dużej Rodziny 1 598,00
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 598,00

85504 Wspieranie rodziny 592 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 573 000,00
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18 100,00
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodbnie z 
przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów

5 536,00

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 5 536,00
Razem: 14 959 371,78
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 listopada 2019 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Lp. Dział Rozdział Kwota dotacji Rodzaj zadania 
podmiotowa przedmiotowa celowa

I. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1 010 01010 310 000,00 Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej

2 754 75412 15 000,00

Dofinansowanie do organizacji obozu 
szkoleniowego mającego na celu przygotowanie 
członków ochotniczych straży pożarnych do 
działań ratowniczo - gaśniczych

3 754 75412 20 000,00
Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, 
strażackich dla członków OSP z terenu Gminy 
Suszec

4 801 80104 54 626,00
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do 
niepublicznego punktu przedszkolnego na 
terenie Gminy Suszec

5 855 85505 75 600,00 Pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w 
niepublicznym żłobku na terenie Gminy Suszec

6 926 92605 180 000,00 Realizacja zadań z zakresu wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej

Razem 130 226,00 0,00 525 000,00
II. DOTACJE UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1 600 60004 743 329,00 Dopłata do komunikacji zbiorowej MZK 
Jastrzębie Zdrój

2 754 75405 32 400,00 Dodatkowe należności dla policjantów 
pełniących służbę na terenie gminy Suszec

3 801 80101 17 848,00 Prowadzenie nauczania religii Kościoła 
Ewangelicko - Augsburskiego

4 801 80101 6 977,00 Prowadzenie nauczania religii Kościoła Wolnych 
Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej

5 801 80104 1 335,00 Prowadzenie nauczania religii Kościoła 
Ewangelicko - Augsburskiego

6 801 80104 831,00 Prowadzenie nauczania religii Kościoła Wolnych 
Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej

7 801 80104 80 000,00
Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do 
przedszkoli niepublicznych poza terenem Gminy 
Suszec

8 801 80110 3 895,00 Prowadzenie nauczania religii Kościoła 
Ewangelicko - Augsburskiego

9 801 80110 831,00 Prowadzenie nauczania religii Kościoła Wolnych 
Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej
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10 851 85158 8 792,00 Profilaktyka i rozwiązanie problemów 
alkoholowych

11 851 85195 110 000,00
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala 
Powiatowego w Pszczynie - Zakładu 
Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

12 853 85395 147 150,00 Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

13 921 92109 1 406 000,00 Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 
Suszcu

14 921 92109 10 566,00
Zakup wielofunkcyjnego urządzenia 
drukującego dla Gminnego Ośrodka Kultury w 
Suszcu

15 921 92116 430 000,00 Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Suszcu

Razem 2 579 329,00 0,00 420 625,00
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Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w planowanych przychodach budżetu poprzez:

zwiększenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych o kwotę

1.100,00 zł.

Dokonuje się zmiany w planowanych dochodach budżetu w dziale:

926 – Kultura fizyczna, poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 104.900,00 zł w związku
z zawartą umową z Fundacją JSW na realizację przedsięwzięcia pn.”Nowe światło na sport” – montaż
oświetlenia boiska w Suszcu w wysokości 44.900,00 zł oraz w związku z umową nr 3247/TW/2019 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadania „Budowa placu zabaw
w Rudziczce” w wysokości 60.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu w dziale:

750 – Administracja publiczna, poprzez zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę
30.000,00 zł w związku z zawartą umową z Fundacją JSW w jastrzębiu Zdroju na realizację przedsięwzięcia
„Świąteczny Jarmark Gminny w Suszcu” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją
jarmarku w dniu 14 grudnia 2019 r.

801 – Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę
37.600,00 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów przez Szkołę Podstawową w Suszcu z tytułu
wynajmu sal oraz zwrotu kosztów wynagrodzeń nauczycieli pracujących w ZSP w Rudziczce z przeznaczeniem
na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli Szkoły podstawowej w Suszcu w miesiącu grudniu br.

Dokonuje się zmiany w planowanych wydatkach budżetu w dziale:

010 – Rolnictwo i łowiectwo, poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł oraz w dziale
020 – Leśnictwo, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł, w związku z koniecznością
wykonania prac w lesie gminnym oraz zakupem karmy na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimowym.

801 – Oświata i wychowanie, poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.382,00 zł na pokrycie
kosztów wynagrodzeń nauczycieli Szkoły Podstawowej w Suszcu, dokonując zmniejszenia wydatków
bieżących o kwotę 10.382,00 zł w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, poprzez zwiększenie wydatków bieżących budżetu
o kwotę 106.000,00 zł zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka
Kultury w Suszcu w związku z koniecznością zakupu nowego sprzętu kuchennego wraz z malowaniem
pomieszczenia kuchni w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz koniecznością odnowienia
elewacji budynku GOK Suszec.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 „Planowane przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2019” do
Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Suszec na rok 2019, zwanej dalej zmienianą uchwałą, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych
w budżecie Gminy Suszec na 2019 rok, zgodnie z §4 niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019” do zmienianej uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po
zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2019 rok Zarządzeniami Wójta Gminy Suszec Nr
FIN.0050.080.2019 z dnia 04.11.2019 r., Nr FIN.0050.081.2019 z dnia 5.11.2019 r., Nr FIN.0050.085.2019
z dnia 12.11.2019 r. zgodnie z §5 niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 „Dotacje udzielane z budżetu gminy na rok 2019” do zmienianej
uchwały, w celu doprowadzenia do stanu po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Suszec na 2019,
zgodnie z §6 niniejszej uchwały.
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