
 Uchwała Nr XXVII/197/2021  
Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 22 lutego 2021 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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, 212 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), 

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 46.269,85 zł, zgodnie z załączoną  

do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, 

2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 24.966.726,85 zł, w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 24.709.326,85 zł, 

b) dochody majątkowe 257.400,00 zł. 

§ 2 

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy: 

1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.269,85 zł, zgodnie z załączoną do 

niniejszej uchwały tabelą Nr 2, 

2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 26.590.926,85 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie 24.628.312,08 zł, 

b) wydatki majątkowe 1.962.614,77 zł. 

§ 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 r.  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 4 i 5 do uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia  

29 grudnia 2020 r. roku (ze zm.), które po zmianach przedstawiają tabele Nr 4 i 5  

do niniejszej uchwały. 

§ 5 

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 r. roku 

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

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej  

                                                                                          /-/ Katarzyna Kotowska  


