
  

Zarządzenie  Nr 0050/45/2021 

 

Wójta Gminy Polska Cerekiew  

z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

 

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

 

 
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)  w związku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy postanawia co 

następuje: 

 
                 

 

§ 1. 
 

Zwiększa się budżet gminy na rok 2021 o dochody i wydatki w wysokości 89,26 zł  (dochody 

i wydatki bieżące) zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 2. 
 

W związku ze zmianami dochodów i  wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 

powodującymi zmiany: 

 

 planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się  zmiany w załączniku nr 

5 do uchwały Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 2020 

r. jak w zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia 

 

 planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                  

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się  zmiany w załączniku nr 

6 do uchwały Nr XXI/126/2020  Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 17 grudnia 

2020 r. jak w zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia  

 

§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew. 

 

 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 

 

 

 



  

                                                                                                                     Zał. Nr 1 do Zarządzenia 

                                                                                                  Nr  0050/45/2021  

                                                                                                                         Wójta Gminy Polska Cerekiew 

                                                                                                    z dnia 8.04.2021 r. 
 

 

 

  Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r. 

 

 

 

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących 

Dział Rozdział §  
Zwiększenie planu 

dochodów w zł 
Zwiększenie planu 

wydatków w zł 

852   Pomoc społeczna 89,26 89,26 

 85215  Dodatki mieszkaniowe* 89,26 89,26 

  

2010 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 

89,26  

  
 świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 
 87,51 

   
wydatki jednostek budżetowych,   
w tym: 

 1,75 

   
wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych 
 1,75 

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków 

bieżących 
89,26 89,26  

 

*dodatki energetyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



  

       Zał. Nr 2 do Zarządzenia 

                                                                                                 Nr  0050/45/2021  

                                                                                                                        Wójta Gminy Polska  Cerekiew 

                                                                                                     z dnia 8.04.2021 r. 

 

 

 

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. 

 

 

 

                                                                                                                                         Dochody bieżące  

Dział Rozdział §  
Zwiększenie 

planu dochodów 

w zł 

852   Pomoc społeczna 89,26 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 89,26 

  

2010 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 

89,26 

   Razem  89,26 

 

 
                                                                                                                                                                                                                            

 

  Zał. Nr 3 do Zarządzenia 

                                                                                                  Nr  0050/45/2021  

                                                                                                                          Wójta Gminy Polska  Cerekiew 

                                                                                                      z dnia   8.04.2021 r. 
 

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. 

 

 

 

 

                             Wydatki bieżące  

Dział Rozdział  
Zwiększenie planu 

wydatków w zł 

852  Pomoc społeczna 89,26 

 85212 Dodatki mieszkaniowe* 89,26 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 87,51 

  
wydatki jednostek budżetowych,   
w tym: 

1,75 

  
wydatki związane z realizacją 

zadań statutowych 
1,75 

  Razem 89,26 


