
ZARZĄDZENIE NR 90/2021 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

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 uchwały nr 167/XX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2020 r. 
w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 9149) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z tabelą: 

w tym: Wydatki 
Ogółem wydatki 

bieżące 
wydatki 

majątkowe Dział Rozdz. Wyszczególnienie 

kwota (w złotych) 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem 0,00 0,00 0,00 
801  Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 

 80101 Szkoły podstawowe 376,94 376,94 0,00 
  wydatki jednostek budżetowych 376,94 376,94 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją 
ich statutowych zadań 

376,94 376,94 0,00 

 80104 Przedszkola  -152,42 -152,42 0,00 
  wydatki jednostek budżetowych -152,42 -152,42 0,00 

  wtym wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

-152,42 -152,42 0,00 

 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -183,77 -183,77 0,00 
  wydatki jednostek budżetowych -183,77 -183,77 0,00 

  w tym wydatki związane z realizacją 
ich statutowych zadań 

-183,77 -183,77 0,00 

 80149 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci w 
przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego 

-2,83 -2,83 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych, w 
tym: 

-2,83 -2,83 0,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

142,04 142,04 0,00 

  - wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

-144,87 -144,87 0,00 

 80150 Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych 

-37,92 -37,92 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych -37,92 -37,92 0,00 
  w tym wydatki związane z realizacją 

ich statutowych zadań 
-37,92 -37,92 0,00 

§ 2. Zmiany przedstawione w § 1 powodują, że w budżecie gminy na 2021 rok: 

1) plan dochodów wynosi 52.805.599,25 zł; 
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2) plan wydatków wynosi 62.457.589,17 zł. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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