ZARZĄDZENIE NR 134/21

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 19 listopada 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, poz. 1535 i poz. 1773) i Uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie Nr
XXXI/157/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok, zarządzam co
następuje:
§1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 79.406 zł, zmniejszyć dochody budżetu o kwotę
7.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 79.406 zł, zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 7.140 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Rozdysponować część rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, dokonać
zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz grupami wydatków, zgodnie z załącznikiem
Nr 3.

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

Burmistrz Gminy Żychlin

oziak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/21
Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 19 listopada 2021 r.

DOCHODY
Dz.
750

Rozdz.

§

75011

2010

851

85195
2010

852
85228

2010

855
85501
2060

85502

2010

Źródło dochodów
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
Ochrona zdrowia
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
Rodzina
Świadczenie wychowawcze
Dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją
świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci
Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
Ogółem

Zwiększenia
11 382
11 382

Zmniejszenia
X

11 382
60
60

X
X
X

60
X

X
7 140

X

7140

X
67 964
2 663

7 140
X
X

2 663

X

65 301

X

65 301
79 406

X
7 140

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/21
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 19 listopada 2021 r.

WYDATKI
Dz.

750

851

852

855

Treść

Administracja publiczna
Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie
Wydatki bieżące:
•wynagrodzenia i pochodne
Ochrona zdrowia
Rozdz. 85195 - pozostała działalność
Wydatki bieżące:
•zadania statutowe
Pomoc społeczna
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące:
■wynagrodzenia i pochodne
Rodzina
Rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze
Wydatki bieżące:
•świadczenia na rzecz osób fizycznych
■wynagrodzenia i pochodne
■zadania statutowe
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
Ogółem

Zmniejszenia

Zwiększenia
11 382
11 382

X
X

11 382
60
60

X
X
X

60
X

X
7 140

X

7140

X
67 964
2 663

7 140
X
X
X
X
X

2 641
20
2

65 301
63 342
1 763
196
79 406

X
X
X
X
7 140

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134/21
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 19 listopada 2021 r.

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:
•wynagrodzenia i pochodne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne
Wydatki bieżące:
•świadczenia na rzecz osób fizycznych
•wynagrodzenia i pochodne
Rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe
Wydatki bieżące:
■zadania statutowe
Pomoc społeczna
Rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i
pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące:
■świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki bieżące:
■wynagrodzenia i pochodne
Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej
Wydatki bieżące:
•wynagrodzenia i pochodne

754

852

Zwiększenia

Zmniejszenia

52 750

52 750

52 750

X

52 750
X

X
52 750

X

52 750

1 800
1 800

40 800
1 800

1 800
X
X

X
1 800
39 000

X
112 938

39 000
73 938

39 000

X

39 000

X

2 200

56 400

2 200
71 738

56 400
17 538

71 738

17 538

UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 134/21

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 19 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Dz. 750 rozdz. 75011 - kwota 11.382 zł - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa
przeznaczonej na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań
wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
o dowodach osobistych.
Dz. 851 rozdz. 85195 - kwota 60 zł - zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na
sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1285 z późn. zm.) w okresie październik - grudzień 2021 r.
Dz. 852 rozdz. 85228 - kwota 7.140 zł - zmniejszenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na
finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
i dokonane zostało w związku ze zgłoszeniem nadmiaru środków.
Dz. 855 rozdz. 85501 - kwota 2.663 zł - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa
przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci.
Dz. 855 rozdz. 85502 - kwota 65.301 zł - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa
przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach
rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Dz. 750 - kwota 52.750 zł - z uwagi na końcowe rozliczenie potrzeb na wynagrodzenia osobowe
pracowników wraz z pochodnymi, dokonano zmian między grupami wydatków, jak w załączniku nr
3 do niniejszego zarządzenia.

Dz. 754 rozdz. 75412 - kwota 1.800 zł - w związku zwiększą ilością wyjazdów strażaków do akcji
ratowniczo-gaśniczych, dokonano zmian między grupami wydatków polegających na zwiększeniu
planu wydatków na świadczenia wypłacane osobom fizycznym, a zmniejszeniu planu na
odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne.
Dz. 754 rozdz. 75421 - kwota 39.000 zł - w związku z bezwzględną potrzebą wypłaty zasiłku
celowego dla rodziny, która w wyniku silnych powiewów wiatru w dniu 21 października br. została
poszkodowana (uszkodzenie budynku mieszkalnego w 32%), rozwiązano część rezerwy celowej
przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

Dz.852 rozdz. 85214 - kwota 39.000 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na wypłatę zasiłku celowego dla rodziny, która w wyniku silnych powiewów wiatru
w dniu 21 października br. została poszkodowana (uszkodzenie budynku mieszkalnego w 32%).

Dz. 852 - kwota 73.938 zł - z uwagi na końcowe rozliczenie potrzeb na wynagrodzenia osobowe
pracowników wraz z pochodnymi, dokonano zmian między grupami wydatków, jak w załączniku nr
3 do niniejszego zarządzenia.

