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

z dnia 29 listopada 2021 r. 

 

I. Zmiany w dochodach bieżących. 

1. Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów, że w wyniku podziału rezerwy subwencji 

ogólnej na 2021 r., gminie Zawadzkie przyznano kwotę 122.887,00 zł ze środków tej rezerwy. 

(dział 758, rozdział 75802 paragraf 2750).    

2. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona  dotacja celowa dla gminy 

(dział 750, rozdział 75011 paragraf 2010)  kwota 3.000,00 zł.  

3. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona  dotacja celowa dla gminy 

(dział 754, rozdział 75414 paragraf 2010)  kwota 500,00 zł.  

4. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona  dotacja celowa dla gminy 

(dział 801, rozdział 80101 paragraf 2030)  kwota 4.000,00 zł. Środki są przeznaczone na zadanie 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

5. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadania 

z zakresu pomocy społecznej (dział 851, rozdział 85195 paragraf 2010)  kwota 85,97 zł. Środki 

przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych.  

6. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadania 

z zakresu pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85215 paragraf 2010)  kwota 120,00 zł. Środki 

przeznaczone są na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej. 

7. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja w zakresie środków 

przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego (dział 855, rozdział 85501 paragraf 

2060)  kwota 114.928,00 zł.  

8. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zmniejszona dotacja na realizację zadania 

z zakresu pomocy społecznej (dział 855, rozdział 85502 paragraf 2010)  kwota 21.000,00 zł.  

9. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zwiększona dotacja na realizację zadań 

związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503 paragraf 2010)  

kwota 225,00 zł.  

10. Decyzją Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego została zmniejszona dotacja na realizację zadania 

z zakresu pomocy społecznej (dział 855, rozdział 85513 paragraf 2010)  kwota 500,00 zł. Środki 

przeznaczone były na opłacenie składki  na ubezpieczenie zdrowotne  za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

II. Zmiany w dochodach majątkowych. 

W związku z wykonaniem dochodów w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 (Wpłaty z tytułu 

odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 150.000,00 zł.  

 

III. Zmiany w wydatkach bieżących.  

Zwiększenie i zmniejszenie  dochodów bieżących  ma odzwierciedlenie w zwiększeniu                                    

i zmniejszeniu  wydatków bieżących. 

Dodatkowo zostały przedstawione propozycje przesunięć w wydatkach bieżących, w celu 

zapewnienia  prawidłowej realizacji wydatków.   


