
ZARZĄDZENIE  Nr 102/21 

Wójta Gminy Strzeleczki  

z dnia 15 września 2021 r. 

w  sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki na 2021 r. do Uchwały 

Nr XXXVI/221/21 Rady Gminy z dnia 15 września 2021 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U. z 2021 r. poz. 

1372) oraz art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305  

ze zm.1) Wójt Gminy Strzeleczki, zarządza co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki w związku  

z uchwałą Nr XXXVI/221/21 Rady Gminy Strzeleczki z 15.09.2021 r. z tytułu zadań własnych: 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów: 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

o kwotę 83.500,00 zł 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

Rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku  

od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 29.044,60 zł 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 58.117,10 zł 

§ 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 24.828,30 zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 1.874,00 zł 

 

Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rodz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Przebudowa ul. Prudnickiej w Dobrej w zakresie 

oświetlenia ulicznego”) o kwotę 5.000,00 zł 

Rodz. 90095 – Pozostała działalność 

§ 6050/106 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Zakup materiałów i urządzeń oraz modernizacja 

placu zabaw w Wawrzyńcowicach”) o kwotę 19.120,03 zł 

§ 6060/102 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych („Zakup traktorka do koszenia trawy – 

Dziedzice”) o kwotę 3.500,00 zł 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rodz. 92195 – Pozostała działalność 

§ 4210/102 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł 

                                                      
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2D541FE8-3225-4071-8E41-A5F61F9A08D1. Przyjęty Strona 1



 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

 

Dział 600 – Transport i łączność 

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 

§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 178.260,00 zł 

Dział 801 – Oświata i wychowani 

Rozdz. 80104 - Przedszkola 

§ 4270/102 – zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

§ 6050. – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jana 

Pawła II w Strzeleczkach”) o kwotę 5.000,00 zł 

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 

§ 4210/102 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.050,00 zł 

§ 4300/102 – zakup usług pozostałych o kwotę 450,00 zł 

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Zagospodarowanie terenu obok przystanku 

autobusowego w Pisarzowicach”) o kwotę 16.000,00 zł 

§ 6050/106 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Zakup oraz montaż urządzeń na plac zabaw  

w Racławiczkach”) o kwotę 19.120,03 zł 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rodz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200,00 zł 

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 30,00 zł 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł 

 

II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków:  

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rodz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.874,00 zł 

 

§ 2. Dokonuje się zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy Strzeleczki w związku  

z uchwałą Nr XXXV/221/21 Rady Gminy Strzeleczki z 15.09.2021 r. z tytułu Funduszu Przeciwdziałania  

COVID – 19 : 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

 

Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie dochodów:  

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Rodz. 85195 – Pozostała działalność 

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 28.440,00 zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rodz. 85295 – Pozostała działalność 

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 

powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 

9.399,00 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów: 

 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 

Rozdz. 85195 – pozostała działalność 
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§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – o kwotę 40.440,00 zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 

§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 9.399,00 zł 

 

II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków:  

Dział 851 - Ochrona zdrowia 

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.237,20 zł 

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.762,80 zł 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

   Marek Pietruszka  
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