
ZARZĄDZENIE  Nr 133/21 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach finansowych jednostek organizacyjnych na rok 2021 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.1) oraz art. 222 ust. 4 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. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 88.000,00 zł, w tym: 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

§ 4810 – rezerwy o kwotę 88.000,00 zł (rezerwa ogólna) 
 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 88.000,00 zł, w tym: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 zł 

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł 

 

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

tytułu zadań własnych: 

 

I. Urząd Gminy Strzeleczki 

 

Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 758 – Różne rozliczenia 

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 

§ 4810 – rezerwy o kwotę 88.000,00 zł (rezerwa ogólna) 
 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł 

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 zł 

§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł 

 

§  3.  Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 3.838.745,01 zł 

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.249.308,46 zł 

w tym: 

-  dochody bieżące 36.441.052,65 zł 

-  dochody majątkowe 1.808.255,81 zł    

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.514.292,98 zł  

w tym: 

-  wydatki bieżące 35.309.186,62 zł    

-  wydatki majątkowe 6.205.106,36 zł   

Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynoszą 573.760,49 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 



§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

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

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  

 


