ZARZĄDZENIE NR 20.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
z dnia 3 marca 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.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” z wydatków bieżących
w tym dotacji na zadania bieżące kwotę 10.000 zł 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 82.988.657 zł w tym:
1) dochody bieżące – 81.551.755 zł,
2) dochody majątkowe – 1.436.902 zł.
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.
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 między grupami wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego” w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” z wydatków bieżących
w tym dotacji na zadania bieżące kwotę 10.000 zł (z §2720) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane
z realizacją ich statutowych zadań (na §4300), na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac
remontowych przy zabytkowej kapliczce przy ul. Reja.
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