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29-10 KraB0Cit Zarządzenie nr 24/21 

Wójta Gminy Krasocin z dnia 24 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. oraz ustalenie planu finansowego dla potrzeb 
organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień  przeciw wirusowi SARS-CoV-2 a także 
organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń  potrzeb transportowych oraz informacji o 
szczepieniach przeciwko wirusowi SARS CoV-2 (infolinia) - zadania realizowanego w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 

2020 r., poz. 713 zm) oraz art. 65 ust.12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.0 z 2020 r. poz. 568 z 

póż. zrn). oraz uchwały XXyIII/248/20 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 29 grudnia 2020 r. zarządza się, co 

następuje: 

1. Ustala się  plan dochodów w kwocie 8.364 zł  dla potrzeb organizacji transportu ( dowozu) 

do punktów szczepień  przeciw wirusowi SARS-CoV-2 a także organizacji telefonicznego 

punktu zgłoszeń  potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 ( infolinia), zgodnie załącznikiem nr 1 

2. Ustala się  plan wydatków w kwocie 8.364 zł  dla potrzeb organizacji transportu ( dowozu) 

do punktów szczepień  przeciw wirusowi SARS-CoV-2 a także organizacji telefonicznego 

punktu zgłoszeń  potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi 

SARS-CoY-2 (infolinia), zgodnie załącznikiem nr 2 

3. Plan budżet gminy po stronie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  8.364 zł  

i wynosi po stronie dochodów budżetu 55.615.644,01 zł  a po stronie wydatków budżetu 

62.978.120,15 zł  

4. Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy. 

* S. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Nazwa jednostki KRASOCIN 

Nr dokumentu 24/21 

Data podjęcia 2021-03-24 

Rodzaj Plan dochodów 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Kwota 

851 Ochrona zdrowia 8364,00 
85195 Pozostała dzałaIno Ć  8 354.00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 8364,00 

Razem: 8364,00 
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Nazwa jednostki KRASOCIN 

Nr dokumentu 24/21 

Data podjęcia 2021-03-24 

Rodzaj Plan wydatków 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Wartość  
851 Ochrona zdrowia 8364,00 

85195 Pozostała działalnośc 836400 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6254,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne I 070,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 154,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 886,00 

- 	 Razem: 8364,00 
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