
       Z A R Z Ą D Z E N I E     N R OR.0050.106.2021 

 

Wójta Gminy Turawa 

 

z dnia 29 października 2021 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2021 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę  3 414,81 zł.  

 

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                              2 587,81 

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                  2 587,81         

Dochody bieżące – zadania własne                                                        2 587,81 

par. 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa                 

  na real. własnych zadań bieżących                                                         2 587,81 
 

Dz. 855 RODZINA                                                            827,00 

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                   827,00 

Dochody bieżące – zadania zlecone                          827,00 

par. 2010 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 

  na real. zadań bież. z zakresu admin. rządowej 

             oraz innych zadań zlec.                                        827,00 
 

 

§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 5 014,81 zł. 

 

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA                                                                                  1 600,00 

Rozdz. 85295 Pozostała działalność                         1 600,00 

Wydatki bieżące-zadania własne               1 600,00 

W tym:          świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1 600,00 

 

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA         2 587,81          

Rozdz. 85415      Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                   2 587,81                                                                                          

Wydatki bieżące - zadania własne                        2 587,81 

w tym:  wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych                    2 587,81 

 

Dz. 855 RODZINA                                                              827,00 

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby 

pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                     827,00 

Wydatki bieżące - zadania zlecone                 827,00 

W tym:   wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                   827,00 

 



§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 1 600,00 zł. 

 

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA                                                                                  1 600,00 

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe                         1 600,00 

Wydatki bieżące-zadania własne               1 600,00 

W tym:          świadczenia na rzecz osób fizycznych                      1 600,00 

 

 

Uzasadnienie: 

 

1. Zmiany dokonuje się na podstawie pism Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydz. 

Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.21.2021.AS z dnia 20.10.2021 r.,  

Nr FB.I.3111.1.75.2021.JF z dnia 27.10.2021 r.  

 

2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w celu urealnienia budżetu na 2021 r. w 

zakresie zadań Pomoc społeczna na podstawie pisma z dn. 29.10.2021 r. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

/-/ Wójt Gminy Turawa 

Dominik Pikos 

 


