
UCHWAŁA NR LVIII/512/2023 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 20 marca 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. 
poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 82.620,00 zł, w tym: 

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 82.620,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 82.620,00 zł, w tym: 

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82.620,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 3. Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach wynosi: 

1) dochody ogółem:     51.468.372,34 zł, w tym: 

a) dochody bieżące:     41.357.098,80 zł, 

b) dochody majątkowe    10.111.273,54 zł, 

2) wydatki ogółem:     56.353.575,89 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące:     43.828.275,95 zł, 

b) wydatki majątkowe    12.525.299,94 zł. 

§ 4. W § 7 uchwały nr LIII/468/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy 
Santok na rok 2023 zmienia się pkt. 4, który otrzymuje brzmienie: 

„4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.447.860,00 zł oraz wydatki 
finansowane z tych dochodów w kwocie 4.975.923,11 zł,”. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Renata Nowosad 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/512/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 marca 2023 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
600   Transport i łączność 1 069 524,00 0,00 1 069 524,00 

 60016  Drogi publiczne gminne 259 524,00 0,00 259 524,00 

  6288 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

0,00 259 524,00 259 524,00 

  6630 
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

259 524,00 -259 524,00 0,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 444 941,67 82 620,00 2 527 561,67 
 85395  Pozostała działalność 2 444 941,67 82 620,00 2 527 561,67 

  2180 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie 
lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 

12 240,00 82 620,00 94 860,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 118 000,00 0,00 118 000,00 
 90095  Pozostała działalność 98 000,00 0,00 98 000,00 

  6288 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

0,00 98 000,00 98 000,00 

  6300 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

98 000,00 -98 000,00 0,00 

         
Razem: 51 385 752,34 82 620,00 51 468 372,34 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/512/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 marca 2023 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
801   Oświata i wychowanie 17 590 650,00 0,00 17 590 650,00 

 80101  Szkoły podstawowe 11 734 264,00 0,00 11 734 264,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167 813,00 -27 913,00 139 900,00 
  4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w 

związku z pomocą obywatelom Ukrainy 0,00 27 913,00 27 913,00 
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 504 441,67 82 620,00 2 587 061,67 

 85395  Pozostała działalność 2 504 441,67 82 620,00 2 587 061,67 
  3110 Świadczenia społeczne 12 000,00 81 000,00 93 000,00 
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 490,00 1 620,00 4 110,00 
         

Razem: 56 270 955,89 82 620,00 56 353 575,89 
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UZASADNIENIE 

DOCHODY 
Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 82 620,00 zł do kwoty 51 468 372,34 
zł, w tym: 

● dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 82 620,00 zł do kwoty 41 357 098,80 zł, 
● dochody majątkowe nie uległy zmianie. 

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących: 
● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w 

ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 
82 620,00 zł do kwoty 94 860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego; 

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych: 
● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki 

otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 259 524,00 zł; 

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach 
paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 98 000,00 zł; 

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych: 
● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja 

celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody 
o 259 524,00 zł do kwoty 0,00 zł; 

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach 
paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 98 000,00 zł do kwoty 0,00 zł; 

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej. 
Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Dochody ogółem: 51 385 752,34 82 620,00 51 468 372,34 
dochody bieżące, w tym: 41 274 478,80 82 620,00 41 357 098,80 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33 006,73 82 620,00 115 626,73 

 
WYDATKI 
Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 82 620,00 zł do kwoty 56 353 575,89 
zł, w tym: 

● wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 82 620,00 zł do kwoty 43 828 275,95 zł, 
● wydatki majątkowe nie uległy zmianie. 

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących: 
● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup 

towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” 
wprowadza się wydatki w kwocie 27 913,00 zł; 
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● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w 
ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 81 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł 
z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego; 

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w 
ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 620,00 zł do kwoty 
4 110,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania; 

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących: 
● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup 

materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 27 913,00 zł do kwoty 139 900,00 zł; 

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej. 
Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Wydatki ogółem: 56 270 955,89 82 620,00 56 353 575,89 
wydatki bieżące, w tym: 43 745 655,95 82 620,00 43 828 275,95 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 92 506,73 82 620,00 175 126,73 

 
PRZYCHODY 
Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2023 nie uległy zmianie. 

ROZCHODY 
Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2023 nie uległy zmianie. 
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