
ZARZĄDZENIE  Nr 108/21 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 7 października 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372) art. 257 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.  Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 17.450,99 zł, w tym: 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdz. 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych 

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami o 

kwotę 74,99 zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 

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

gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 12.854,00 zł 

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 4.522,00 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 17.450,99 zł, w tym: 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdz. 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,74 zł 

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek  o kwotę 74,25 zł 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 12.854,00 zł 

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.522,00 zł 

 

§ 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z 

tytułu zadań własnych: 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów:  

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 

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

gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 12.854,00 zł 

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 4.522,00 zł 

 

 

 

                                                      
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 
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II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 12.854,00 zł 

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.522,00 zł 

 

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy z 

tytułu zadań zleconych: 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów:  

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdz. 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych 

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami o 

kwotę 74,99 zł 

 

II. Szkoła Podstawowa w Zielinie 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków:  

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdz. 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych 

§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek  o kwotę 74,25 zł 

 

III. Gminny Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 

Rozdz. 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 0,74 zł 

 

§  4.  Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 6.288.745,01 zł 

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 37.571.811,76 zł 

w tym: 

-  dochody bieżące 35.763.555,95 zł 

-  dochody majątkowe 1.808.255,81 zł    

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 43.286.796,28 zł  

w tym: 

-  wydatki bieżące 34.819.046,03 zł    

-  wydatki majątkowe 8.467.750,25 zł   

Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 573.760,49 zł 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

   Marek Pietruszka  
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