ZARZĄDZENIE NR 97/21

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Na

podstawie

art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

z dnia

8 marca

1990r.

o samorządzie

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1535) i Uchwały Nr XXXI/157/2021

Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na

2021 rok, zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponować część

rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

854

85415
2040

Źródło dochodów
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym
Dotacja celowa otrzymana z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez
budżet państwa w ramach
programów rządowych

Zwiększenia

Zmniejszenia

3 000

X

3 000

X

3 000

X

WYDATKI

Dz.
854

Treść

Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla
uczniów o charakterze socjalnym
Wydatki bieżące:
■świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększenia

Zmniejszenia

3 000

X

3 000

X

3 000

X

WYDATKI

Dz.

Treść

750

Administracja publiczna
Rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
Wydatki bieżące:
■zadania statutowe
Rozdz. 75095 - pozostała działalność
Wydatki bieżące:
■zadania statutowe
Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące:
■zadania statutowe
Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe
Wydatki bieżące:
■zadania statutowe
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
Wydatki bieżące:
■zadania statutowe
Rozdz. 80150 - realizacja zadań
wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych
Wydatki bieżące:
■zadania statutowe
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące:
•zadania statutowe

758

801

900

Zmniejszenia

Zwiększenia

10 000

X

8 000

X

8 000
2 000

X
X

2 000
X
X

X
14 500
14 500

X
9 445
695

14 500
9 445
8 750

695

8 750

X

695

X

695

8 750

X

8 750

X

4 500
4 500

X
X

4 500

X

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 97/21
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Dz. 854 rozdz. 85415 - kwota 3.000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na
udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - zgodnie

z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele

edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy
dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach

2019-2021.
Dz. 750 rozdz. 75023 - kwota 8.000 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na

realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup dysków wewnętrznych SSD oraz

wykonanie systemu alarmowego w Sali konferencyjnej oraz w GCPI.
Dz. 758 rozdz. 75818- kwota 14.500 zł - rozwiązano część rezerwy ogólnej roku 2021.
Dz. 801 - kwota 9.445 zł - dokonano zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej jak
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z koniecznością zabezpieczenia

środków niezbędnych do realizacji Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”
dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(dot. ZSP w Żychlinie) oraz koniecznością wykonania badań lekarskich pracowników SP
w Grabowie.

Dz. 900 rozdz. 90003 - kwota 4.500 zł - zwiększono plan wydatków bieżących na realizację

zadań statutowych z przeznaczeniem na: zakup kamery do monitoringu kontenera na śmieci

przy ul. Orłowskiego, zakup paliwa do urządzeń oraz opłaty za wywóz nieczystości z terenu

miasta.

liny Żychlin

Grzegorz Ambroziak

