UCHWAŁA Nr XXXVIII/…/21
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 2 września 2021r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 25 480,00 zł zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 25 480,00 zł oraz dokonuje się zmian
w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Plan dochodów po zmianach
37 274 039,78 zł
- Plan wydatków po zmianach
43 102 443,51 zł

-

§ 3. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy
Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XXXVIII/…/21
Rady Gminy Marcinowice
z dnia 2 września 2021r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 90096 w związku z Uchwałą Zarządu
WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 271/2021 poz.35 z 21 lipca 2021r. z tytułu przyznanej dotacji na
zadanie – Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice 2021” na kwotę
25 480,00 zł
Dokonuje się zmian w planie wydatków:
rozdz. 60016:
Zdjęcie planu z zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zebrzydów cz. dz. nr 122
w kwocie 53 000,00 zł
Zwiększenie nakładów na zadanie „ Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki
autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów” o kwotę 85 000,00 zł środki
własne do kwoty nakładów łącznie 349 700,00 zł (w tym środki dotacji celowej na realizację
zadania w kwocie 123 658,00 zł, środki własne 226 042,00 zł).
Dokonuje się zmian z zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w
miejscowościach Marcinowice, Szczepanów” planowanego na kwotę 17 000,00 zł poprzez
podział na dwa odrębne zadania z podziałem planu wydatków w brzmieniu:
Zadanie 1 – „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic T. Gajcego i A.
Asnyka w Marcinowicach” kwota 9 000,00 zł,
Zadanie 2 – „Przebudowa przejścia dla pieszych w m. Szczepanów” kwota 8 000,00 zł
W rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe przesunięcie z rezerwy inwestycyjnej kwoty 32 000,00 zł
do rozdz. 60016 do zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez budowę zatoki
autobusowej wraz z parkingiem w miejscowości Zebrzydów” .
W rozdz. 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – zabezpieczenie środków na
kwotę 46 720,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z dofinansowaniem WFOŚiGW z
przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Marcinowice
2021”
W rozdz. 90095 Pozostała działalność zmniejszenie planu wydatków w ramach zakupu usług na
kwotę 21 240,80 zł
W związku ze zmianami dotyczącymi inwestycji
Budżetowej na 2021r.

zmienia się załączniki Nr 7 do Uchwały

Wójt
/-/ Stanisław Leń

