
 

                      Zarządzenie Nr 121/2021                             

                                                  Wójta Gminy  Pysznica 

                                                  z dnia 23 września 2021 r.                                

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.  
 

                                          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1372)   art. 257  ustawy  z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych  (  Dz. U. z 2021 r.  poz. 305 z późn. zm.) oraz 

upoważnienia Rady Gminy Pysznica zawartego w Uchwale Nr XXVII/194/2020 z dnia 30 

grudnia 2020 r.- Wójt Gminy Pysznica zarządza, co następuje: 

    

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2021 ogółem o kwotę 16 002,00 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

dochodów 

Dział 855 – Rodzina   16 002,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

85513  16 002,00 

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 

 2010 16 002,00 

Ogółem   16 002,00 

 

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2021 ogółem o kwotę 2 000,00 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zmniejszenie 

dochodów 

Dział 855 – Rodzina   2 000,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

85513  2 000,00 

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 

 2010 2 000,00 

Ogółem   2 000,00 

 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2021 ogółem o kwotę 91 622,19 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

wydatków 

Dział 600 – Transport i łączność   11 620,19 

Drogi publiczne gminne 60016  11 620,19 



Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W tym: 

„Budowa parkingu w miejscowości Pysznica dz. nr 

ewid.661” 

 6050 11 620,19 

Dział 852-Pomoc społeczna   4 000,00 

Pozostała działalność 85295  4 000,00 

Świadczenia społeczne  3110 4 000,00 

Dział 855 – Rodzina   76 002,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

85502  60 000,00 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4110 60 000,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

85513  16 002,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  4130 16 002,00 

Ogółem   91 622,19 

 

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2021 ogółem o kwotę  77 620,19 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zmniejszenie 

wydatków 

Dział 600 – Transport i łączność   11 620,19 

Drogi publiczne gminne 60016  11 620,19 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

W tym: 

„Przebudowa drogi w Pysznicy ul. Sportowa” 

(budowa 23 miejsc postojowych) 

 6050 11 620,19 

Dział 852-Pomoc społeczna   4 000,00 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia  

85214  4 000,00 

Świadczenia społeczne  3110 4 000,00 

Dział 855 – Rodzina   62 000,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

85502  60 000,00 

Świadczenia społeczne  3110 60 000,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

85513  2 000,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  4130 2 000,00 

Ogółem   77 620,19 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

                                                                                                  Wójt 

  

                                                                                    Łukasz Bajgierowicz              
 


