ZARZĄDZENIE NR 14.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie zmin 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.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe kwotę 14.000 zł do działu
851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań, 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.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 94.336.388 zł w tym:
3) 1) wydatki bieżące – 81.238.025 zł,
4) 2) wydatki majątkowe – 13.098.363 zł.
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum
Leszek Tabor
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Uzasadnienie
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy celowej przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe kwotę 14.000 zł (§4810) do działu
851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych i środków
dezynfekujących dla pracowników UMiG (§4210).
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