
Projekt

z dnia  12 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

z dnia .................... 2021 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/176/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały 
budżetowej na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3690) wprowadza się następujące zmiany: 

1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 319.910,38 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy na 
2021 rok o kwotę 74.552,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia 
dochodów majątkowych budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 1.726.750,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały, dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 
125.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 440.633,97 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 
2021 rok o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 1.329.450,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.445.476,03 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.148.427,63 zł oraz zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.297.048,37 zł."; 

5) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.112.014,37 oraz rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 1.666.538,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały", zgodnie z załącznikiem Nr 
4 do niniejszej uchwały; 

6) dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2021 rok "Planowane dotacje udzielane 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r." zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 
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