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Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w dniu 10 maja  2021 r. 

Zmiany w planie dochodów 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
w rozdziale 90002 zwiększono plan dochodów w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1 100 000,00 zł z 
tytułu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Zmiana planu: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 100 000,00 zł. 

Planowane dochody po zmianach wynoszą ogółem 143 518 561,02 zł, w tym dochody bieżące 
141 780 424,02  zł, dochody majątkowe  1 738 137,00 zł. 

 

Zmiany w planie wydatków 

Dział 750 Administracja publiczna  
w rozdziale 75023 zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług 
pozostałych; 
w rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków w § 4220 o kwotę 20 000,00 zł na zakup środków 
żywności; 
 
Dział 852 Pomoc społeczna 
w rozdziale 85295 w § 4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług 
pozostałych;  
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
w rozdziale 90002 zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, o kwotę 
1 000,00 zł, zwiększono plan wydatków: w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 1 100 000,00 zł 
w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadków 
komunalnych z terenu gminy, w § 4710 o kwotę 1 000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez 
podmiot zatrudniający; 
w rozdziale 90005  w § 4300 zmniejszono plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł na zakup usług 
pozostałych; 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
w rozdziale 92195 w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup materiałów i 
wyposażenia; 
 

Zmiana planu: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 100 000,00 zł. 

Planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 154 706 173,02 zł, w tym wydatki bieżące 
131 872 863,02 zł, wydatki majątkowe 22 833 310,00 zł. 


