
ZARZĄDZENIE URO.0050.371.2021.MK
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Poczesna nr 165/XXII/20 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu 
gminy na 2021 rok oraz art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 
roku, poz. 305 z późn.zm.)

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się zmian w  § 1 i w § 2 pkt 1 Zarządzenia Nr URO.0050.366.2021.MK z dnia 9 grudnia 
2021 roku , które otrzymują brzmienie: 

1. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania z zakresu dróg 
gminnych kwotę 14 500,00 zł, na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 
kwotę 11 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwotę 6 000,00 zł, 
oraz na realizację zadań z zakresu działalności ochotniczych straży pożarnych kwotę 2.500,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:

WydatkiDział Rozdział Treść Zmienjszenie Zwiększenie
758 Różne rozliczenia 34 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 34 000,00
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z 
realizacją ich statutowych zadań

34 000,00

600 Transport i łączność 14 500,00
60016 Drogi publiczne gminne 14 500,00

- zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00
- zakup usług pozostałych 9 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

2 500,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 2 500,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realiazcji 
stowarzyszeniom

2 500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 000,00
90095 Pozostała działalność 11 000,00

- zakup usług pozostałych 11 000,00
921 Kultura i ochronia dziedzictwa narodowego 6 000,00

92195 Pozostała działalność 6 000,00
- zakup usług pozostałych 6 000,00
Razem: 34 000,00 34 000,00

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
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§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr inż. Krzysztof Ujma
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