ZARZĄDZENIE NR 12.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
z dnia 1 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co
następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.800 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.800 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 82.422.388 zł w tym:
1) dochody bieżące – 80.985.486 zł,
2) dochody majątkowe – 1.436.902 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.800 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.800 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 94.336.388 zł w tym:
1) wydatki bieżące – 81.238.025 zł,
2) wydatki majątkowe – 13.098.363 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 4.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdz.:
- 80104 „Przedszkola” kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań,
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 1.000 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
b) 80104 „Przedszkola” kwotę 27.050 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym
z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do rozdz. 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” na wydatki
bieżące jednostek budżetowych,
2) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę
246.400 zł na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 –
plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.
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§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum
Leszek Tabor

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1E154804-7ACC-4BB9-95AE-C658CEAE726D. Podpisany

Strona 2

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 1E154804-7ACC-4BB9-95AE-C658CEAE726D. Podpisany

Strona 1







NROGRZ\NRU]\VWDQLDIDNXOWDW\ZQHJR









5R]G]LDá

']LDá

3RPRFVSRáHF]QD

ZW\P]W\WXáXGRWDFMLLĞURGNyZQDILQDQVRZDQLH 
Z\GDWNyZQDUHDOL]DFMĊ]DGDĔILQDQVRZDQ\FK]XG]LDáHP
ĞURGNyZRNWyU\FKPRZDZDUWXVWSNWL 

2JyáHP


PDMąWNRZH UD]HP

ZW\P]W\WXáXGRWDFMLLĞURGNyZQDILQDQVRZDQLHZ\GDWNyZ 
QDUHDOL]DFMĊ]DGDĔILQDQVRZDQ\FK]XG]LDáHPĞURGNyZR 
NWyU\FKPRZDZDUWXVWSNWL 








PDMąWNRZH



ELHĪąFH UD]HP




'RWDFMHFHORZHRWU]\PDQH]EXGĪHWXSDĔVWZDQDUHDOL]DFMĊ 
]DGDĔELHĪąF\FK]]DNUHVXDGPLQLVWUDFMLU]ąGRZHMRUD] 
LQQ\FK]DGDĔ]OHFRQ\FKJPLQLH ]ZLą]NRPJPLQ]ZLą]NRP 
SRZLDWRZRJPLQQ\P XVWDZDPL

ZW\P]W\WXáXGRWDFMLLĞURGNyZQDILQDQVRZDQLHZ\GDWNyZ 
QDUHDOL]DFMĊ]DGDĔILQDQVRZDQ\FK]XG]LDáHPĞURGNyZR 
NWyU\FKPRZDZDUWXVWSNWL 











'RGDWNLPLHV]NDQLRZH

ELHĪąFH

3ODQSU]HG]PLDQą

ZW\P]W\WXáXGRWDFMLLĞURGNyZQDILQDQVRZDQLHZ\GDWNyZ 
QDUHDOL]DFMĊ]DGDĔILQDQVRZDQ\FK]XG]LDáHPĞURGNyZR 
NWyU\FKPRZDZDUWXVWSNWL 

ZW\P]W\WXáXGRWDFMLLĞURGNyZQDILQDQVRZDQLHZ\GDWNyZ 
QDUHDOL]DFMĊ]DGDĔILQDQVRZDQ\FK]XG]LDáHPĞURGNyZR 
NWyU\FKPRZDZDUWXVWSNWL 



1D]ZD


=PQLHMV]HQLH















































=ZLĊNV]HQLH

Z]áRW\FK











6WURQD]















3ODQSR]PLDQDFK


=DáąF]QLN1UGR=DU]ąG]HQLD%XUPLVWU]D0LDVWDL*PLQ\6]WXP1U]GQLDU

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: 1E154804-7ACC-4BB9-95AE-C658CEAE726D. Podpisany

Strona 1



5HDOL]DFMD]DGDĔ 
Z\PDJDMąF\FKVWRVRZDQLD 
VSHFMDOQHMRUJDQL]DFMLQDXNLL 
PHWRGSUDF\GODG]LHFLZ 
SU]HGV]NRODFKRGG]LDáDFK 
SU]HGV]NROQ\FKZV]NRáDFK 
SRGVWDZRZ\FKLLQQ\FK 
IRUPDFKZ\FKRZDQLD 
SU]HGV]NROQHJR

5HDOL]DFMD]DGDĔ 
Z\PDJDMąF\FKVWRVRZDQLD 
VSHFMDOQHMRUJDQL]DFMLQDXNLL 
PHWRGSUDF\GODG]LHFLL 
PáRG]LHĪ\ZV]NRáDFK 
SRGVWDZRZ\FK





8VáXJLRSLHNXĔF]HL 
VSHFMDOLVW\F]QHXVáXJL 
RSLHNXĔF]H



:\GDWNLUD]HP

'RGDWNLPLHV]NDQLRZH



3RPRFVSRáHF]QD

3U]HGV]NROD



2ĞZLDWDLZ\FKRZDQLH



6]NRá\SRGVWDZRZH



1D]ZD









5R]G]LDá

']LDá



JUXSD








SR]PLDQDFK

SU]HG]PLDQą

]PQLHMV]HQLH

]ZLĊNV]HQLH

SR]PLDQDFK

SR]PLDQDFK

SU]HG]PLDQą

]ZLĊNV]HQLH






]ZLĊNV]HQLH






]PQLHMV]HQLH

]PQLHMV]HQLH





SU]HG]PLDQą
































]PQLHMV]HQLH



SR]PLDQDFK



SU]HG]PLDQą











































:\GDWNL
ELHĪąFH

]ZLĊNV]HQLH




SR]PLDQDFK



]ZLĊNV]HQLH



]PQLHMV]HQLH



SU]HG]PLDQą

SR]PLDQDFK



]ZLĊNV]HQLH



SR]PLDQDFK




]ZLĊNV]HQLH

]PQLHMV]HQLH



]PQLHMV]HQLH





SU]HG]PLDQą




SU]HG]PLDQą



]PQLHMV]HQLH

SR]PLDQDFK



SU]HG]PLDQą

]ZLĊNV]HQLH






SR]PLDQDFK

]PQLHMV]HQLH

]ZLĊNV]HQLH



SU]HG]PLDQą



3ODQ











































































Z\GDWNL
MHGQRVWHN
EXGĪHWRZ\FK











































































Z\QDJURG]HQLD 
LVNáDGNLRG
QLFKQDOLF]DQH











































































Z\GDWNL
]ZLą]DQH]
UHDOL]DFMąLFK
VWDWXWRZ\FK
]DGDĔ

]WHJR











































































GRWDFMHQD
]DGDQLD
ELHĪąFH



































































ĞZLDGF]HQLD
QDU]HF]RVyE
IL]\F]Q\FK









]WHJR











































































Z\GDWNLQD
SURJUDP\
ILQDQVRZDQH
]XG]LDáHP
ĞURGNyZR
NWyU\FKPRZD
ZDUWXVW
SNWL











































































Z\SáDW\]
W\WXáX
SRUĊF]HĔL
JZDUDQFML

=WHJR











































































REVáXJDGáXJX











































































:\GDWNL
PDMąWNRZH











































































LQZHVW\FMHL
]DNXS\
LQZHVW\F\MQH

=DáąF]QLNQUGR=DU]ąG]HQLD%XUPLVWU]D0LDVWDL*PLQ\6]WXP1U]GQLDU

]WHJR





















































































































































QDSURJUDP\
ILQDQVRZDQH]
]DNXSL
XG]LDáHP
REMĊFLHDNFMLL
ĞURGNyZR
XG]LDáyZ
NWyU\FKPRZD
ZDUWXVW
SNWL

ZW\P

6WURQD]











































































:QLHVLHQLH
ZNáDGyZGR 
VSyáHNSUDZD 
KDQGORZHJR

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 12.2021 z dnia 01.02.2021 r.
Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok
Dział

Rozdział

Paragraf

852

Treść

Przed zmianą

Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe

85215
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
Razem:

Zmiana

Po zmianie

538 733,00
0,00

1 800,00
1 800,00

540 533,00
1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

22 710 939,00

1 800,00

22 712 739,00
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Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok
Dział

Rozdział

Grupa

852

Treść

Przed zmianą

Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe

85215

Zmiana

Po zmianie

538 733,00
0,00

1 800,00
1 800,00

540 533,00
1 800,00

1100

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

0,00

36,00

36,00

1300

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt
3 ustawy)

0,00

1 764,00

1 764,00

22 710 939,00

1 800,00

22 712 739,00

Razem:
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Uzasadnienie
1.Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85215
„Dodatki mieszkaniowe” na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FBI.3111.1.1.2021.SM z dnia 28.01.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/1.1/2021 z dnia 28.01.2021 r.
zwiększono plan dotacji na 2021 rok w kwocie 1.800 zł (§2010), wydatki (kwota 1.764 zł na §3110 i kwota 36 zł
na §4210). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24), z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji
wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w ramach
zadań zleconych.
2.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w dziale:
1)801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
a)80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 4.000 zł (w tym kwotę 1.000 zł z §4280 w SP Nr2 i kwotę 3.000 zł z §4300
w ZS Gościszewo) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań
do rozdz.:
-80104 „Przedszkola” kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich
statutowych zadań (§4300), w ZS Gościszewo,
-80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 1.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań (§4280), w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie nauczycieli
wspomagających w SP Nr 2 w Sztumie,
b)80104 „Przedszkola” kwotę 27.050 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych (w tym: kwotę 23.000 zł z §4010, kwotę 3.500 zł z §4110 i kwotę 550 z §4120) do
rozdz. 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” na wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym: kwotę 23.000 zł na §4010, kwotę 3.500 zł na
§4110 i kwotę 550 zł na §4120), w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli
wspomagających w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,
2)852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 246.400 zł (z §4300) na
wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące (§2810), w celu przekazania dotacji dla Fundacji „Przystań”.
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