
UCHWALA NR XXIX/190/2021
RADY GMINY MOSKORZEW

Z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budiecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
Z2020 r., poz.713 ze zm.), wzwiqzku zart. 212 ust. 1, 2, an. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy uchwala co nastqpuje:

§ 1. 1. Dokonuje sie; zmian w planowanych dochodach budzetu zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwa1y.

2. Dokonuje sie; zmian wplanowanych wydatkach budzem zgodnie zzaiqcznikiem Nr2do niniejszej
uchwaiy.

3. Za1a,cznik "Limity Wydatkow na wieloletnie przedsifgwzizgcia planowane do poniesienia w 2021 r." po
zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie 2 zalqcznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa1y.

4. Zaiqcznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r." po zmianach otrzyrnuje brzmienie zgodnie
z za1qcznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa1y.

5. Zalqcznik "Dotacje celowe w 2021 r." po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie Z Za1qcznikiem Nr 5 do
niniejszej uchwaiy.

6. Dokonuje sic; zmiany § 3 uchwa1y, ktéry otrzymuje brzmienie:"1.Usta1a sic; deficyt budzetu gminy
w wysokoéci 1.610.890,55 21, ktéry zostanie sfinansowany przychodami pochodzqcymi z:
1) kredytu W kwocie 370.000,00 Z1;

2) pozyczki w kwocie 300.000,00 Z1;

3) niewykorzystanych érodkow pienioznych na rachunku bankowym budietu, Wynikajqcych Z rozliczenia
dochodéw i wydatkow nimi finansowanych zwiqzanych ze szczegolnymi zasadami wykonywania budietu
okreélonymi w odrgbnych ustawach w kwocie - 92.247,72 21;

4) wolnych s'rodkéw jako nadwyzki érodkéw pieniegznych na rachunku biezqcym budzetu gminy
wynikajqcych z rozliczefi kredytow i poiyczek z lat ubiegiych w kwocie - 848.642,83 21.
2. Ustala sic; iqcznq kwotc; planowanych przychodow budietu wwysokoéci 1.802.890,55 21 oraz 14cznq

kwotq planowanych rozchodow budzetu wwysokofici 192.000,00 21 2tytu1ow wymienionych wza1a,czniku
Przychody i rozchody budzetu w 2021 r".

§2. Wykonanie uchwaly powierza sic; Wéjtowi Gminy.
§3. Uchwa1a wchodzi w2ycie zdniem podjegcia ipodlega og1oszeniu wDzienniku Urzepdowym

Wojewédztwa Swiqtokrzyskiego.
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