ZARZĄDZENIE NR 19.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Na podstawie art. 257 i art.259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
zarządza, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 145.852 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 145.852 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 82.988.657 zł w tym:
1) dochody bieżące – 81.551.755 zł,
2) dochody majątkowe – 1.436.902 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 145.852 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 145.852 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 95.555.651 zł w tym:
1) wydatki bieżące – 82.457.288 zł,
2) wydatki majątkowe – 13.098.363 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków w dziale 801 „oświata
i wychowanie” z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.230 zł w tym do rozdz.:
1) 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 300 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacja ich statutowych zadań,
2) 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” kwotę 330 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacja ich statutowych zadań,
3) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 600 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 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
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 19.2021 z dnia 26.02.2021 r.
Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok
Dział

Rozdział

Paragraf

750
75011
2010
852
85203
2010
85228
2010
855

Treść

Przed zmianą

2010
85504
2010

85513

2010

Po zmianie

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

283 451,00
261 226,00

6 643,00
6 643,00

290 094,00
267 869,00

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

261 226,00

6 643,00

267 869,00

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia

540 533,00
443 733,00

-3 691,00
6 309,00

536 842,00
450 042,00

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

443 733,00

6 309,00

450 042,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

90 000,00

-10 000,00

80 000,00

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

90 000,00

-10 000,00

80 000,00

21 907 750,00

143 900,00

22 051 650,00

6 650 000,00

150 000,00

6 800 000,00

6 650 000,00

150 000,00

6 800 000,00

Wspieranie rodziny

602 430,00

-100,00

602 330,00

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

602 430,00

-100,00

602 330,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

55 000,00

-6 000,00

49 000,00

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

55 000,00

-6 000,00

49 000,00

22 735 284,00

146 852,00

22 882 136,00

Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502

Zmiana

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
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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

750

Treść

Przed zmianą

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

75011
1100
852
85203
1200
85228
1100
855

Po zmianie
6 643,00
6 643,00

290 094,00
267 869,00

0,00

6 643,00

6 643,00

Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia

540 533,00
443 733,00

-3 691,00
6 309,00

536 842,00
450 042,00

Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

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

443 733,00

6 309,00

450 042,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

90 000,00

-10 000,00

80 000,00

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

90 000,00

-10 000,00

80 000,00

21 907 750,00

143 900,00

22 051 650,00

6 650 000,00

150 000,00

6 800 000,00

Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85502

Zmiana

283 451,00
261 226,00

1100

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

7 325,00

4 500,00

11 825,00

1300

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

6 144 330,00

100 000,00

6 244 330,00

1400

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

498 345,00

45 500,00

543 845,00

Wspieranie rodziny

602 430,00

-100,00

602 330,00

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

583 200,00

-100,00

583 100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

55 000,00

-6 000,00

49 000,00

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

55 000,00

-6 000,00

49 000,00

22 735 284,00

146 852,00

22 882 136,00

85504
1300
85513
1100
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Uzasadnienie
1.Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.22.4.2021.JB z dnia 19.02.2021 r. zgodnie z decyzją
Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa
wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021, ustalono, na 2021 rok, plan dochodów i dotacji celowych na
zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień, własne oraz na zadania gmin
uzdrowiskowych.
1)Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale:
a)750 „Administracja publiczna” w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dotacji o kwotę 6.643 zł
dochody bieżące (§2010) i wydatki bieżące (w tym kwota 2.309 zł na §4300 i kwota 4.334 zł na §4210), w ramach
zadań zleconych,
b)852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększono plan dotacji o kwotę 6.309 zł dochody
(§2010) i wydatki (§2820), w ramach zadań zleconych,
c)855 „Rodzina” w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono plan dotacji o kwotę 150.000 zł
dochody bieżące (§2010) i wydatki (w tym kwota 100.000 zł na §3110, kwota 45.500 zł na §4110 i kwota 4.500 zł
na §4300), w ramach zadań zleconych.
2)Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonano w dziale: a) 710 „Działalność usługowa” w rozdz.
71035 „Cmentarze” zmniejszono plan dotacji o kwotę 500 zł dochody (§2020) i wydatki (§4300),
b)852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
-85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszono plan dotacji o kwotę 10.000 zł
dochody (§2010) i wydatki (§4300), w ramach zadań zleconych,
-85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejszono plan dotacji o kwotę 500 zł dochody (§2030) i wydatki
(§3110),
c)855 „Rodzina” w rozdz.:
-85504 „Wspieranie rodziny” zmniejszono plan dotacji o kwotę 100 zł dochody (§2010) i wydatki (§3110), w
ramach zadań zleconych,
-85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zmniejszono plan dotacji o kwotę 6.000 zł dochody (§2010) i wydatki
(§4130), w ramach zadań zleconych.
2.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków w dziale 801 „oświata
i wychowanie” z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych
z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.230 zł w tym do rozdz.:
1)80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” kwotę 300 zł na wydatki bieżące jednostek
budżetowych związane z realizacja ich statutowych zadań (§4280), z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych
w SP Nowa wieś,
2)80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” kwotę 330 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych
związane z realizacja ich statutowych zadań (w tym kwota 300 zł na §4210 i kwota 30 zł na §4280), na zakup
środków czystości i usług zdrowotnych w SP Nowa Wieś,
3)80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 600 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań (w tym kwota 100 zł na §4280 w SP Nowa Wieś, kwota 491 zł na §4240
i kwota 9 zł na §4280 w ZS Gościszewo), w celu zakupu pomocy dydaktycznych dla dzieci posiadających
orzeczenie oraz na badania lekarskiego pracownika wspomagającego.
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