
ZARZĄDZENIE NR 254/21 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 22 października 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jemielnica na 2021 r. 

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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Zmniejsza się dochody budżetowe na 2021 r. o kwotę 941,09 zł 
W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 941,09 zł 
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 941,09 zł 
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 941,09 zł 

dochody bieżące:   
- § 2030 o kwotę 941,09 zł 

§ 2.  

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2021 r. o kwotę 941,09 zł 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy o kwotę 941,09 zł 
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 941,09 zł 
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 941,09 zł 

świadczenia na rzecz osób fizycznych:   

- § 3240 o kwotę 941,09 zł 

§ 3.  

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 33 446 386,50 zł 
 - dochody bieżące   32 412 813,48 zł 
 - dochody majątkowe                                                                        1 033 573,02 zł 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 42 046 386,50 zł 
 - wydatki bieżące 31 745 055,50 zł 
 - wydatki majątkowe 10 301 331,00 zł 

3. Plan przychodów ogółem wynosi 9 402 036,00 zł 
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego § 905, § 906 639 749,84 zł 
 - wolne środki 1 245 036,00 zł 
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku  

  krajowym 
5 500 000,00 zł 

 - nadwyżki z lat ubiegłych 2 017 250,16 zł 
4. Plan rozchodów ogółem wynosi 802 036,00 zł 
 - spłaty pożyczek i kredytów 612 036,00 zł 
 - udzielone pożyczki 190 000,00 zł 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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