
 

                      Zarządzenie Nr 146/2021                             

                                                  Wójta Gminy  Pysznica 

                                                  z dnia 15 listopada 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2021 ogółem o kwotę 948 171,00 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zmniejszenie 

dochodów 

Dział 852- Pomoc społeczna   920,00 

Ośrodki pomocy społecznej 85219  700,00 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

( związkom gmin, związkom powiatowo- 

gminnym) ustawami 

 2010 700,00 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

85228  220,00 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

( związkom gmin, związkom powiatowo- 

gminnym) ustawami 

 2010 220,00 

Dział 855 - Rodzina   947 251,00 

Świadczenie wychowawcze 85501  945 334,00 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom 

( związkom gmin, związkom powiatowo- 

gminnym) związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego  stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci 

 2060 945 334,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

85513  1 917,00 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  

( związkom gmin, związkom powiatowo- 

gminnym) ustawami 

 2010 1 917,00 

Ogółem   948 171,00 



§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2021 ogółem o kwotę  948 171,00 zł; 

- jak poniżej: 

Treść Rozdział § Zmniejszenie 

wydatków 

Dział 852- Pomoc społeczna   920,00 

Ośrodki pomocy społecznej 85219  700,00 

Świadczenia społeczne  3110 700,00 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

85228  220,00 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  4010 220,00 

Dział 855 - Rodzina   947 251,00 

Świadczenie wychowawcze 85501  945 334,00 

Świadczenia społeczne  3110 937 299,00 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  4010 6 000,00 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4110 1 720,00 

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 

 4120 15,00 

Zakup materiałów i wyposażenia  4210 100,00 

Zakup usług zdrowotnych  4280 100,00 

Zakup usług pozostałych  4300 100,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

85513  1 917,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  4130 1 917,00 

Ogółem   948 171,00 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

                                                                                            

                                                                                           Wójt 

 

                                                                                 Łukasz Bajgierowicz 


