ZARZĄDZENIE NR 0050.539.2021
WÓJTA GMINY MIERZĘCICE
z dnia 3 września 2021 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305), oraz Uchwały Nr
XXI/187/2020 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2021 rok.
Wójt Gminy Mierzęcice
zarządza:
§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2021 w sposób
określony w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia.
Plan dochodów po zmianach – 41.690.174,48zł
§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy na 2021 rok w sposób
określony w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
Plan wydatków po zmianach – 48.036.233,13zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mierzęcice
mgr Grzegorz Podlejski
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.539.2021
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 3 września 2021 r.
Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące
852

Pomoc społeczna

1 061 800,36

0,00

85 000,00

1 146 800,36

0,00

0,00

0,00

0,00

832 100,00

0,00

85 000,00

917 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

832 100,00

0,00

85 000,00

917 100,00

37 112 862,75

0,00

85 000,00

37 197 862,75

173 654,00

0,00

0,00

173 654,00

4 492 311,73

0,00

0,00

4 492 311,73

2 261 545,00

0,00

0,00

2 261 545,00

41 605 174,48

0,00

85 000,00

41 690 174,48

2 435 199,00

0,00

0,00

2 435 199,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2010

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

bieżące

razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

majątkowe
majątkowe

razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.539.2021
Wójta Gminy Mierzęcice
z dnia 3 września 2021 r.
Dział

Rozdział

801

Treść

Oświata i wychowanie
80101

Szkoły podstawowe

80104

Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z
tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób
fizycznych
4) wydatki na programy realizowane z
udziałem środków UE
5) wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji
6) obsługa długu gminy
Wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Przedszkola

80148

Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z
tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób
fizycznych
4) wydatki na programy realizowane z
udziałem środków UE
5) wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji
6) obsługa długu gminy
Wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z
tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych

Zmniejszenie

Zwiększenie

1 990,29

1 990,29

300,29

300,29

300,29

300,29

300,29

300,29

300,29

0,00

0,00
0,00

300,29

0,00

0,00

559,81

1 690,00

559,81

1 690,00

559,81

1 690,00

559,81

0,00

0,00
0,00

1 690,00

0,00

0,00

421,90

0,00

421,90

0,00

421,90

0,00

421,90

0,00

0,00

0,00
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2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób
fizycznych
4) wydatki na programy realizowane z
udziałem środków UE
5) wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji
6) obsługa długu gminy
Wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z
tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób
fizycznych
4) wydatki na programy realizowane z
udziałem środków UE
5) wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji
6) obsługa długu gminy
Wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

852

Pomoc społeczna
85278

Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Wydatki bieżące
w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych, z
tego:
- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób
fizycznych
4) wydatki na programy realizowane z
udziałem środków UE
5) wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji
6) obsługa długu gminy
Wydatki majątkowe, w tym:

0,00
0,00

0,00

708,29

0,00

708,29

0,00

708,29

0,00

708,29

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

85 000,00
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inwestycje i zakupy inwestycyjne

Razem

1 990,29

86 990,29
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