
ZARZĄDZENIE  Nr 122/21 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI  

z dnia 8 listopada 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 ze zm.1) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 

305 ze zm. 2) Wójt Gminy Strzeleczki zarządza, co następuje:  

§ 1. Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę 31.824,00 zł, w tym: 

Dział 855 - Rodzina 

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

§ 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 30.583,00 zł 

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

§ 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 1.241,00 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 31.824,00 zł, w tym: 

Dział 855 – Rodzina 

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 29.692,00 zł 

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 891,00 zł 

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.241,00 zł 

 

§ 2. 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 855 - Rodzina 

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

§ 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 30.583,00 zł 

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

§ 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 1.241,00 zł 

                                                      
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 
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II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 855 – Rodzina 

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

§ 3110 – świadczenia społeczne o kwotę 29.692,00 zł 

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 891,00 zł 

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.241,00 zł 

 

§ 3.  Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 4.088.745,01 zł 

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.494.962,80 zł 

w tym: 

-  dochody bieżące 36.686.706,99 zł 

-  dochody majątkowe 1.808.255,81 zł    

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 42.009.947,32 zł  

w tym: 

-  wydatki bieżące 35.414.197,07 zł    

-  wydatki majątkowe 6.595.750,25 zł   

Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 573.760,49 zł 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

 

 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  
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