UCHWAŁA NR XXXVI/232/21
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 17 maja 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz 713 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W
Uchwale
nr
XXXII/198/20
Rady
Gminy
Pszczółki
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Pszczółki na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

29 grudnia

2020 r.

1. Zmienia się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. 2. Wielkość deficytu nie zmienia się i wynosi 7.435.692,00 zł. Deficyt będzie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.987.780,00 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.447.912,00 zł.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/232/21
Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy Pszczółki na 2021 rok

Lp.
1

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
1
2

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

2

3

4

Przychody ogółem:
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6
ustawy
na pokrycie deficytu
na spłatę wczesniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu
kredytółw i pożyczek
Nadwyżki z lat ubiegłych
na pokrycie deficytu
na spłatę wczesniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu
kredytółw i pożyczek
Rozchody ogółem:
Udzielone pożyczki i kredyty
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

8 708 780,00
950

6 227 780,00
4 987 780,00
1 240 000,00

957

2 481 000,00
2 447 912,00
33 088,00

991
992

1 273 088,00
33 088,00
1 240 000,00
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UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym Wójt przedstawia do
uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian w przychodach budżetu Gminy
Pszczółki na 2021r.:
1) zmniejsza się o kwotę 702.000,00 zł plan przychodów pochodzących z wolnych środków, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
2) zwiększa się o kwotę 702.000,00 zł plan przychodów stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych.
Powyższe zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia rzeczywistej wysokości wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
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