
     UCHWAŁA NR XXXI/228/21 

 RADY GMINY KODRĄB 

 z dnia 19 lipca 2021 r. 

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2021 rok 

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. c oraz lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia           

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713, poz. 1378, z 2021 r., 

poz. 1038) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, 

art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje: 

 

          § 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.957.245,28  zł  zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

          § 2. Zwiększa się wydatki  budżetowe o kwotę 2.378.878,23 zł i zmniejsza się wydatki 

budżetowe o kwotę 1.021.632,95  zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

          § 3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 670.676,30 zł zgodnie z załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

          § 4. Plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej 

uchwały. 

 

        § 5.  Plan dochodów i wydatków po zmianach na realizację zadań z zakresu utrzymania 

czystości i porządku w gminie na 2021 r.  przedstawia z załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

         § 6. Plan dochodów i wydatków na 2021 r. po zmianach dla środków funduszu 

przeciwdziałania COVID-19 w zakresie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień 

przeciwko SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb 

transportowych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

         § 7. Plan finansowy po zmianach dochodów i wydatków w zakresie Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na 2021 r. przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

 

        § 8.  Plan dotacji po zmianach na 2021 r.: dla jednostek sektora finansów publicznych        

w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe oraz dla jednostek z poza sektora 

finansów publicznych przedstawia z załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 

 

         §  9.  Budżet gminy po zmianie wynosi :     

           

     dochody                          25.428.149,65 zł 

                                      w tym: 

                                      dochody bieżące            21.675.177,04 zł 

                                      dochody majątkowe        3.752.972,61 zł 

 

 

 



                                      wydatki                           28.609.956,05 zł 

                                      w tym: 

                                      wydatki bieżące             21.554.471,26 zł 

                                      wydatki majątkowe         7.055.484,79 zł 

 

         § 10. Planowany deficyt, po wyłączeniu dochodów: w kwocie 494.000,00 zł z tytułu 

realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie – 

etap II oraz budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie” oraz w kwocie 400.000,00 zł z tytułu 

realizacji zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kodrąb – II 

etap oraz budowa sieci wodociągowej w Zapolicach, przeznaczonych na  spłatę pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej wynosi  4.075.806,40 zł. 

 

  § 11. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą: 

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.968.000,00 zł; 

2) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł; 

3) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 661.594,31 zł; 

4) przychody z 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 określonymi 

w odrębnych ustawach w kwocie 46.212,09 zł. 

 

 § 12.  Ustala się  limity na : 

1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na  finansowanie 

planowanego deficytu  budżetu gminy w kwocie 3.018.000,00 zł, w tym koszty obsługi                 

w kwocie 50.000,00 zł; 

2) zobowiązania przeznaczone na spłatę wcześniej  zaciągniętych  kredytów i pożyczek                 

w kwocie 652.153,00  zł, w tym koszty obsługi w kwocie 65.000,00 zł; 

3) występujący  w  ciągu  roku    przejściowy  deficyt budżetu  gminy do kwoty 205.000,00 zł, 

w tym koszty obsługi w kwocie 5.000,00 zł. 

 

         § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                      

 

                                   

 

 
 


