
UCHWAŁA NR XLIV/272/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

Na podstawie art. 211, 212, 217, 235-236  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( 
Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), po wysłuchaniu opinii Komisji 
Budżetowo-Finansowej, Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2021 r. o kwotę 284.334,06 zł - zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2021 r. o kwotę 284.334,06 zł - zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5.  

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 6.  

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: 

a) Dochodami w kwocie 54.340.021,62 zł, w tym zadania zlecone 13.071.772,76 zł; 

b) Wydatkami w kwocie 57.856.747,02 zł, w tym zadania zlecone 13.071.772,76 zł;Wynik finansowy (deficyt) 
w kwocie 3.516.725,40 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych 
(obligacji) w kwocie  2.307.282,99 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym w kwocie 330.412,89 zł, przychodami z rozliczeń środków określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 w wysokości  27.636,52 zł oraz wolnych środków w kwocie 851.393,00 zł.  

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
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§ 8.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków 
w 2021 roku. 

Dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem budżetu w kwocie 284.334,06 zł, w tym m.in.: 

1)Pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej sygnatura st5.4751.10.2021.6g w sprawie 
zwiększenia środków  na subwencję oświatową w wysokości 26.250,00 zł; 

2)Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2021 w sprawie zwiększenia środków 
na wspieranie osób z zaburzeniami o 1.752,505 zł; 

3)Umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino o  67.964,40 zł; 

4)Zwiększono również dochody z tytułu gospodarki  gruntami i nieruchomościami, wpływów 
z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,  wpływów z różnych 
dochodów. 

Zmian dokonano na podstawie otrzymanych wniosków  z jednostek organizacyjnych w celu urealnienia 
planu wydatków. 

 

Zmiany dotyczą  m.in.: 

1)Rolnictwo i łowiectwo- -2.140,00 zł ( w tym F-sz sołecki Mścice- remont studzieńki kanalizacyjnej przy 
ul. Dworcowej w m. Mścice- zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o 2.140,00 zł); 

2)Administracja publiczna– 140,00 zł (w tym: F-sz sołecki Dobrzyca- podnoszenia wiedzy mieszkańców 
sołectwa Dobrzyca z zakresu bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, połączone z promocją lokalnej kultury 
i integracją – zmniejszenie wartości przedsięwzięcia o 2.000,00 zł; wprowadzenie nowego przedsięwzięcia -F-
sz sołecki Mścice-zakup gabloty sołeckiej  do m. Mścice- 2.140,00 zł); 

3)Szkoły podstawowe– 32.250,00zł; 

4)Przedszkola -  dokonuje się przeniesień planu wydatków między paragrafami; 

5)Ośrodki wsparcia – 1.752,50 zł; 

6)Ośrodki pomocy społecznej– 10.000,00 zł; 

7)Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -10.350,00 zł; 

8)Pozostała działalność – 8.017,16zł; 

9)Wspieranie rodziny – 5.000,00 zł; 

10)System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dokonuje się przeniesień planu wydatków między 
paragrafami ; 

11)Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 236.964,40 zł; 

12)pozostała działalność –  -4.00000 zł( w tym F-sz sołecki Dobrzyca- Strefa  rekreacji i plac  zabaw- 
zmniejszenie wartości przedsięwzięcia o 4.000,00 zł) ; 

13)Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -  6.000,00 zł ( w tym F-sz sołecki Dobrzyca-zakup 
wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy- zwiększenie wartości przedsięwzięcia 
o 6.000,00 zł) 
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