
Uzasadnienie do uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem  dot. zmiany budżetu na 2021 r.                                       

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

I. Zmiany w dochodach bieżących. 

1. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                     

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych, zawiesza pobór opłaty targowej w roku 2021. Gminy mają otrzymać 

rekompensatę dochodów utraconych z tytułu braku wpływów z opłaty targowej w 2021 r., ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dlatego też zmniejszamy planowane wpływy 

z opłaty targowej w wysokości 74.552,38 zł a zwiększamy planowaną rekompensatę w tej samej 

wysokości. 

2. W związku z przyjęciem na sesji w dniu 21 grudnia 2020 r uchwały Nr XXIV/181/20 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – planuje się wzrost dochodów o kwotę 245.358,00zł. 

II. Zmiany w dochodach majątkowych 

 

1. 30 grudnia 2020 r. gmina otrzymała środki w wysokości 1.726.750,03 zł z tytułu 

dofinansowania  w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich na zadanie  pn „Termomodernizacja Hali Sportowej – zwiększenie 

efektywności energetycznej” dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej III Gospodarka 

niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna   w budynkach publicznych.  

W tym samym dniu tj. 30.12.2020 r. gmina przekazała powyższe środki jako spłatę pożyczki płatniczej 

zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (zgodnie 

z podpisaną umową na pożyczkę płatniczą). W związku z powyższym na 2021 rok zmniejszeniu ulegają 

planowane dochody majątkowe oraz planowane rozchody o kwotę 1.726.750,03 zł. 

2. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania 

projektu pn. ”Budowa Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy 

Zawadzkie”, zwiększamy o kwotę 125.000,00 zł (łącznie  kwota dofinansowania 625.000,00 

zł). 

 

III. Zmiany w wydatkach bieżących. 

1. Gmina realizowała w 2020 r. dwa programy unijne w przedszkolach: projekt pn. "Nasze 

przedszkolaki to aktywne dzieciaki!" oraz projekt pn. „ Przedszkolaki z naszej paki”.                           

Ze względu na pandemię  nie zostały zrealizowane zaplanowane zadania w 2020 r. i należy 

zwiększyć plan na 2021 rok o niewykorzystane środki z 2020 roku w wysokości 237.618,29 zł. 

2. W związku z przyjęciem na sesji w dniu 21 grudnia 2020 r uchwały Nr XXIV/181/20 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzrost wydatków bieżących o kwotę 133.015,68 zł. 
3. W związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, zwiększa 

się kwotę planowanych dotacji  o 70.000,00 zł. Zmniejsza się  o powyższą kwotę  

pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych na obiektach sportowych . 

 

 

https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/covid-19-/


IV. Zmiany w wydatkach majątkowych. 

 

1. Zwiększenie zadania pn.” Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” kwota 250.000,00 

zł. Środki te były planowane w 2020 roku, lecz nie została podpisana w 2020 r. umowa. 

2. Zwiększenie zadania pn.” Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie 

efektywności energetycznej” kwota 1.040.000,00 zł. Środki te były planowane w 2020 roku, 

lecz firma realizująca zadanie nie wykonała tych prac. 

3. W ramach projektu pn. "Nasze przedszkolaki to aktywne dzieciaki!"  planowany był w 2020 r. 

zakup w trzech przedszkolach podłogi interaktywnej. Łączy koszt 39.450,00 zł. Ze względu na 

pandemię  nie zostały zrealizowane  i należy zwiększyć plan na 2021 rok o niewykorzystane 

środki z 2020 roku w wysokości 39.450,00 zł. 


