ZARZĄDZENIE NR 149/21

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 15 grudnia 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. Dokonać zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponować część
rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Gałązka

Załącznik do zarządzenia Nr 149/21
Burmistrza Gminy Żychlin
z dnia 15 grudnia 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:
•zadania statutowe
Różne rozliczenia
Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące:
■zadania statutowe
Pomoc społeczna
Rozdz. 85216 - zasiłki stałe
Wydatki bieżące:
•zadania statutowe

758

852
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Zwiększenia
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a Burmistrza

Zbigniew Gałązka

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 149/21
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Dz. 750 - kwota 776 zł - w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, dokonano zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku do
niniejszego zarządzenia.

Dz. 758 rozdz. 75818 - kwota 20 zł - rozwiązano część rezerwy ogólnej roku 2021.
Dz. 852 rozdz. 85216 - kwota 20 zł - dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących
przeznaczonych na realizację zadań statutowych, w związku z koniecznością dokonania zwrotu
nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Zastępca Burmistrza

Zbigniew Gałązka

