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	 Zarządzenie nr 30/21 

Wójta Gminy Krasocin z dnia 15 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 713 zm;. Dz.U. z 2020 r. poz.1378)) art. 257 pkt 1,3 z ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U 2021. poz. 305) oraz ucbwaly 

XXVIII/248/20 Rady Gminy w Krasocinie z dnia 29 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje: 

* 1. Dokonuje się  zmiany dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 

* 2.Dokonuje się  zmiany wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 

*3. Plan budżet gminy po stronie dochodów i wydatków nie ulega zwiększeniu o kwotę  23.600 

A wynosi po stronie dochodów budżetu 55.675.244,0 1 zł  a po stronie wydatków budżetu 

63.037.720,15 zł  

* 4. Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy. 

S. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. 	
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Nazwa jednostki sprawozdawczej <RAS0CIN 

Nr dokumentu 30721 
Data podjęcią  2p2,1-04-15 
Rodzaj Plan dochodów 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Kwota 
852 Pomoc społeczna 23 600,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 50000 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację  zadań  biezących z 
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

23600,00 

Razem: 23 600,00 
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Nazwa jednostki sprawozdawczej KRASOCIN 

Nr dokumentu 30/21 

Data podjęcia 2021-04-15 

Rodzaj Plan wydatków 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Wartość  

750 Administracja publiczna 0,100 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 

4270 Zakup usług remontowych 6000.00 

4300 Zakup usług pozostałych -6000,00 

852 Pomoc społeczna 23 600,00 

85228 Usługi opiekuńcze i speojalistyczne usługi opiekuńcze 23 600.00 

4300 Zakup usług pozostałych 23 60000 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 040.0 

85415 Pomoc materialna dla uczniów o chamakterze socjalnym 000 

3240 Stypendia dla uczniów 36 00000 

3260 Inne formy pomocy dla uczniów -36 00000 

855 „Rodzina 0,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 000 

4560 
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

-1 00000 

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

000 

4560 
Odsetki od dotacji oraz płatności" wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych 
nienaleznie lub w nadmiernej wysokości 

-1 000,00 

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 

900 Gospodarka komunalna.1 ochrona środowiska 000 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 000 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe -1 500.00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

0,00 

4300 Zakup usług pozostałych -170,00 

4430 Różne opłaty i składki 170.00 

926 Kultura fizyczna 0,00 

92595 Pozostała działalność  000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -0,08 

4300 Zakup usług pozostałych 0,08 

Razem: 23 600,00 
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