
ZARZĄDZENIE  Nr 140/21 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany w budżecie gminy i planach 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. Zmniejsza się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 55.500,00 zł, w tym: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

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

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.600,00 zł (zakup 2 urządzeń 

kserograficznych) 

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400,00 zł (zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego – kserokopiarki) 

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500,00 zł (zakup systemu archiwizacji 

danych wytwarzanych w Urzędzie Gminy Strzeleczki) 

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 2.800,00 zł 

§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 

§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 48.200,00 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę 55.500,00 zł, w tym: 

Dział 750 – Administracja publiczna 

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

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.500,00 zł 

Dział 855 – Rodzina 

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

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.800,00 zł 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 

§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o 

kwotę 44.800,00 zł 

§ 4560 -  odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o 

kwotę 3.400,00 zł 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 oraz poz. 1773 



§ 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 750 – Administracja publiczna 

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

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.600,00 zł (zakup 2 urządzeń 

kserograficznych) 

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400,00 zł (zakup urządzenia 

wielofunkcyjnego – kserokopiarki) 

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500,00 zł (zakup systemu archiwizacji 

danych wytwarzanych w Urzędzie Gminy Strzeleczki) 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 

§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 48.200,00 zł 

 

Zwiększa się plan budżetu gminy po stronie wydatków:  

Dział 750 – Administracja publiczna 

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

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.500,00 zł 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 

§ 2910. – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych  

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

o kwotę 44.800,00 zł 

§ 4560. -  odsetki od dotacji praz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych 

 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  

o kwotę 3.400,00 zł 

 

II. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Zmniejsza 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 

§ 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł 

 

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 

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł 

 

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

z tytułu zadań zleconych: 

 

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Zmniejsza 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 2.800,00 zł 

 



 

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 

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.800,00 zł 

 

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

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.426.863,99 zł 

w tym: 

-  dochody bieżące 36.618.608,18 zł 

-  dochody majątkowe 1.808.255,81 zł    

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 41.691.848,51 zł  

w tym: 

-  wydatki bieżące 35.489.242,15 zł    

-  wydatki majątkowe 6.202.606,36 zł   

Planowane rozchody budżetu gminy po zmianach wynosi 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  

 


