
 Uchwała Nr XXIX/213/2021  
Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 28 kwietnia2021 r. 

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021rok 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 211 i 212 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

305),  

Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy: 

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.032.674,46 zł, zgodnie z załączoną  

do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, 

2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 29.031.543,31 zł, w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 25.351.461,10 zł, 

b) dochody majątkowe 3.680.082,21 zł. 

§ 2 

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy: 

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.166.536,54zł, zgodnie z załączoną  

do niniejszej uchwały tabelą Nr 2, 

2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 29.789.605,39zł, w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie25.319.358,41zł, 

b) wydatki majątkowe 4.470.246,98zł. 

§ 3 

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, stanowiących tabelę 

Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku (ze zm.), 

którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 

stanowiących tabele Nr 5 i 6do uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia  

29 grudnia 2020 roku (ze zm.), które po zmianach przedstawiają tabele Nr 5 i 6  

do niniejszej uchwały. 

§ 5  

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach 

Funduszu Sołeckiego w roku 2021, stanowiącym tabelę Nr 7 do uchwały budżetowej      

Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku (ze zm.), którą po zmianach 

przedstawia tabela Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiących tabelęNr 8do uchwały 



budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku(ze zm.), którą po 

zmianach przedstawia tabelaNr 8do niniejszej uchwały. 

§ 7 

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2021 rok 

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiących 

załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku 

(ze zm.), który po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 8 

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zmniejsza się deficyt o kwotę 

866.137,92 zł z kwoty 1.624.200,00 zł do kwoty 758.062,08zł. Na zmniejszenie 

deficytu mają wpływ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnychw kwocie 

1.400.000,00 zł, zgromadzonena wyodrębnionym rachunku bankowym (rachunku 

lokat), zprzeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat. Pomniejszając 

dochody budżetu o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ustala się 

deficyt w kwocie 2.158.062,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: 

1) wolnych środków,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 222.167,01 zł, 

2) zaciągniętych kredytów w wysokości 940.978,99 zł, 

3) 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 994.916,08 zł, w tym: 

a) ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych  

na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 921.054,00 zł, które 

zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne, 

b) z rozliczenia środków na wydatki, niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 

73.862,08 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które przeznacza 

się na realizację Programu w 2021 r. 

2. Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 1.400.000,00 zł, z kwoty  

1.000.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł, w tym w związku z gromadzeniem 

środków  

w kwocie 1.900.000,00 zł, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym (rachunku lokat),  

z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat. 

§ 9 

W uchwale budżetowej § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Ustala się: 

1) przychody budżetu w kwocie 3.158.062,08 zł, z następujących tytułów: 

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawyo 

finansach publicznychw kwocie 222.167,01zł, 

b) zaciągniętych kredytóww kwocie 1.440.978,99 zł, 

c) 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 1.494.916,08 zł, w tym: 



 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych 

na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.421.054,00 zł, 

które zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne, 

 z rozliczenia środków na wydatki, niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 

73.862,08 zł na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, które 

przeznacza się na realizację Programu w 2021 r.; 

 

2) rozchody budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł z tytułu: 

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 350.000,00 zł, 

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł,  

c) przelewu na rachunek lokat w kwocie 1.900.000,00 zł, 

 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4.” 

§ 10 

W uchwale budżetowej § 3 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na: 

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu 

zaciąganych kredytów, 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 940.978,99zł, 

3) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł.” 

 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

/-/ Katarzyna Kotowska 

 

 


