ZARZĄDZENIE NR 130/21

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) 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. Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Dokonać zmian między grupami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dz.

Rozdz.

§

855

85503

2010

Źródło dochodów

Zwiększenia

Zmniejszenia

Rodzina

X

87

Karta Dużej Rodziny

X

87

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami

X

87

WYDATKI

Dz.

855

Treść

Zmniejszenia

Zwiększenia

Rodzina

X

87

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny

X

87

Wydatki bieżące:
•wynagrodzenia i pochodne
■zadania statutowe

X
X

78
9

WYDATKI

Dz.

Treść

851

Ochrona zdrowia

855

Rozdz. 85154- przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Wydatki bieżące:
■wynagrodzenia i pochodne
•zadania statutowe
Rodzina

926

Rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki bieżące:
■świadczenia na rzecz osób fizycznych
•wynagrodzenia i pochodne
•zadania statutowe
Kultura fizyczna

Zwiększenia

Zmniejszenia

4 000

4 000

4 000

4 000

X
4 000
372

4 000
X
372

372

372

372
X
X
210

X
335
37
210

Rozdz. 92601 - obiekty sportowe

210

210

Wydatki bieżące:
■wynagrodzenia i pochodne
•zadania statutowe

210
X

X
210

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 130/21
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Dz. 855 rozdz. 85503 - kwota 87 zł - zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa
przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej

Rodziny

wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Dz. 851 rozdz. 85154 - kwota 4.000 zł - dokonano zmian między grupami wydatków jak
w załączniku nr 3, w związku z realizacja płatności wynagrodzenia dla biegłych sądowych za
przeprowadzenie badań i sporządzenie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od

alkoholu.

Dz. 855 rozdz. 85502 - kwota 372 zł - w związku ze zmniejszeniem kosztów obsługi
świadczeń rodzinnych z powodu zróżnicowanych w/w kosztów pomiędzy świadczeniami

rodzinnymi a świadczeniem rodzicielskim, dokonano zmian między grupami wydatków jak
w załączniku nr 3.

Dz. 926 rozdz. 92601 - kwota 210 zł - z uwagi na konieczność odprowadzenia składek na
ubezpieczenia społeczne od umowy - zlecenia na wykonanie przeglądu okresowego budynku

hali sportowej.

