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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 
art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 305), uchwala się co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 44.708,33 zł, w tym: dochody bieżące: 6.534,08 zł, dochody majątkowe: 
38.174,25 zł. 

§ 2. Zwiększa się wydatki o kwotę: 44.708,33 zł, w tym: wydatki bieżące: 6.534,08 zł, wydatki majątkowe: 
38.174,25 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu: 

1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy; 

2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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UZASADNIENIE 

Zmiana dochodów i wydatków: 

1. Zwiększa się dochody: 

a) o kwotę 38.174,25 zł w związku ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Opolu w sprawie 

dofinansowania usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Wołczyn (dział 900, rozdział 

90026 § 6280), 

b) o kwotę 6.534,08 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela z powodu uszkodzenia 

płotu na cmentarzu komunalnym ( dział 710, rozdział 51035 § 0950). 

 

2. Zwiększa się wydatki: 

a) na realizację programu usuwania materiałów zawierających azbest w kwocie 38.174,25 zł (dział 900, 

rozdział 90026 § 6230),  

b) na remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w kwocie 6.534,08 (dział 710, rozdział 71035, § 4270).
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