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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 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 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 275.157,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących budżetu gminy na 
2021 rok o kwotę 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz dokonuje się 
zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 3.000.000,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 376.583,09 zł, zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 
2021 rok o kwotę 116.426,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 3.000.000,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 

4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.636.944,62 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.100.000,00 zł, przychodami jednostek 
samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 
wykonywania budżetu określonego w odrębnych ustawach w wysokości 1.535.443,00 zł oraz zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.001.501,62 zł."; 

5) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.318.482,99 zł oraz rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 1.681.538,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały", zgodnie z załącznikiem 
Nr 4 do niniejszej uchwały; 

6) dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok "Dochody i wydatki związane 
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.", 
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały; 

7) 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 6 do niniejszej uchwały; 

8) dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok "Plan wydatków na przedsięwzięcia 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 7 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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