
UCHWALA NR XXVIH/183/2021
RADY GIVHNY MOSKORZEW

z dnia 29 marca 2021 r.

W sprawie zmian w budiecie gminy na 2021 r.

Na podstawie an. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz.713 ze zm.), w zwia,z1cu 2 art. 212 ust. 1, 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, an. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co nastgpujez
§ 1. 1. Dokonuje siq zmian w planowanych dochodach budzetu zgodnie z zalqcznildem N1" 1 do njniejszej

uchwaly.
2. Dokonuje sig zmian wplanowanych wydatkach budzetu zgodnie zzalqcznikiem Nr2 do niniejszej

uchwaky.

3. Zaiqcznjk "Limity wydatkéw na wieloletnie przedsigwziqcia planowane do poniesienia w 2021 r." po
zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie 2 zaiqcznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly.

4.Za.1qcznik "Przychody irozchody budzetu w2021r." po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie
z zalqcznfldem Nr 4 do njniejszej uchwaly.

5. Za1qcznik "Dotacje celowe w 2021 r." po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z zaiqczrmjkjem Nr 5 do
niniejszej uchwaiy.

6. Dokonuje sis; zmiany § 3 uchwa1y, ktory otrzymuje brzmienie:"1.Ustala sic; deficyt budzetu gminy
W Wysok0s'ci 1.610.890,55 zl, ktdry zostanje sfmansowany przychodami pochodzqcymi z:
1) lcredytu w kwocie 370.000,00 21;
2) pozyczki w kwocie 300.000,00 zl;
3) niewykorzystanych érodkéw pienicpznych na rachunku bankowym budzetu, vvynflcajqcych zrozliczenja
dochodéw iwydatkow nimi finansowanych zwia,zanych ze szczegélnymi zasadmi wykonywania budzetu
okreélonymi w odrqbnych ustawach w kwocie - 92.247,72 21;

4) wolnych érodkow jako nadwyzki érodkéw picnic-;Znych na rachunku bie2a,cym budzetu gminy
wynikajqcych zrozliczefi kredytéw i pozyczek z lat ubiegkych wkwocie - 1.040.642,83 zl.
2. Ustala siq lajczna, kwoto planowanych przychodéw budzetu wwysokoéci 1.802.890,55 z1 oraz lqczna,

kwotq planowanych rozchodéw budietu wwysokoéci 192.000,00 21 ztytulow wymienionych wzaiqczniku
Przychody i rozchody budzetu w 2021 r".

7. Dokonuje siq zmiany § 6uchwa1y, ktéry otrzymuje brzmienie: "1. Ustala sic; dochody wkwocie
540.000,00 21 ztytulu wplywéw zopiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki wkwocie
583.933,30 Z1 na cele zwiqzane z pokrywaniem kosztéw funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi — ustawa z dnia 13 wrzes'nia 1996 r. 0 utrzymaniu czystoéci iporzqdku W gminach (t. j. Dz. U.
22020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz przychody wkwocie 43.933,30 21 ztytulu niewykorzystania érodkéw
pieniqznych na rachunku bieiqcym budietu, wynikaja,cych Z rozliczenia dochodéw iwydatkéw nimi
finansowanych okreélonych w art. 6r ust. laa ww. ustawy.

2. Ustala sic; dochody wkwocie 37.800,00 zl ztytulu wydawania zczwolefi na sprzedaz napojéw
alkoholowych, wydatki wkwocie 85.347,83 zl na realizacjq zadari okres'1onych wprogxamie profilaktyki
irozwiqzywania probleméw alkoholowych oraz programie przeciwdzialania narkomanii - ustawa zdnia
26 paz'dziernika 1982 r. o Wychowaniu wtrzeiwoéci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. Z2019 r.
poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 47.547,83 21 ztytuhl niewykorzystania érodkéw pieniqinych na
rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczenia dochodow iwydatkéw nimi finansowanych
okreélonych w art. 182 ww. ustawy iart. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 0 zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176).
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