ZARZĄDZENIE NR 102/21

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 24 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 339.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 339.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem
Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

Ą

Burmistrz Gm ny Żychlin

Grzegorz

broziak

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

Źródło dochodów
Pomoc społeczna

852

85278

2010

Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Dotacja celowa otrzymana z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

Zwiększenia

Zmniejszenia

339 200

X

339 200

X

339 200

X

WYDATKI

Dz.
852

Treść

Pomoc społeczna

Rozdz. 85278 - usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Wydatki bieżące:
•świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększenia

Zmniejszenia

339 200

X

339 200

X

339 200

X

WYDATKI

Dz.

900

Treść

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdz. 90002 - gospodarka odpadami
komunalnymi
Wydatki bieżące:
■zadania statutowe
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
Wydatki bieżące:
■zadania statutowe

Zmniejszenia

Zwiększenia

9 000

9 000

9 000

X

9 000

X

X

9 000

X

9 000

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA NR 102/21
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Dz. 852 rozdz. 85278 - kwota 339.200 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona

na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burza z gradobiciem, burza
z silnym wiatrem), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 24 czerwca

2021 r. oraz w dniach 14, 15 lipca 2021 r.

Dz. 900 - kwota 9.000 zł - dokonano zmian miedzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej jak
w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, w związku z koniecznością naprawy dachu na

budynku znajdującym się na PSZOK-u w Żychlinie.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

