UCHWAŁA NR XXXI/36/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 18 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 211, art. 236 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala:
§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok (zwiększyć plan dochodów
o kwotę 20 000,00 zł), z tego:
Dział

Rozdział

710
71004

Treść

Kwota

Działalność usługowa

20 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

20 000,00

- dochody bieżące (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł)

20 000,00

Razem

20 000,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok (zwiększyć plan wydatków
o kwotę 20 000,00 zł), z tego:
Dział

Rozdział

710
71004

Treść

Kwota

Działalność usługowa

20 000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

20 000,00

- wydatki bieżące (wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań)

20 000,00

Razem:

20 000,00

3. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na 2021 rok przedstawia się następująco:
- plan dochodów w kwocie – 58 992 520,63 zł
- plan wydatków w kwocie – 66 701 678,94 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Uzasadnienie
zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 rok
Niniejszą uchwałą dokonano zmian w budżecie:
1.zwiększono plan dochodów o kwotę:
-20 000,00 zł w rozdziale 71004 – grant na realizację projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy –
rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" (Bieńkowice ul. Myśliwska).
2.zwiększono plan wydatków o kwotę:
-20 000,00 zł w rozdziale 71004 – wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przestrzeń do rozmowy –
rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" (Bieńkowice ul. Myśliwska).
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