ZARZĄDZENIE NR 25.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM
z dnia 18 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.
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.884 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 5.884 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 82.982.773 zł w tym:
1) dochody bieżące – 81.545.871 zł,
2) dochody majątkowe – 1.436.902 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.884 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 5.884 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 95.549.767 zł w tym:
1) wydatki bieżące – 82.451.404 zł,
2) wydatki majątkowe – 13.098.363 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej w kwocie 91.500 zł w tym kwotę:
1) 30.000 zł do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz
osób fizycznych,
2) 61.500 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast
i wsi” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami i między rozdziałami wydatków w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 100 zł do rozdz. 80106 „Przedszkola”
na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z wydatków
bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12.255 zł do rozdz.
92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wydatki bieżące w tym na dotacje na zadania bieżące
w tym:
a) „Dotacja dla SCK na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie – fundusz sołecki s.
Gościszewo” kwotę 9.755 zł,
b) „Dotacja dla SCK na zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego wyposażenie świetlicy
w Postolinie – fundusz sołecki s. Postolin” kwota 2.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia,
Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
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§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum
Leszek Tabor
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Uzasadnienie
1.Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.23.1.2021.BW z dnia 16.03.2021 r. zgodnie
z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 16 marca 2021 r. w związku z przyznaną dotacją na rok 2021 na
realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się:
1)Zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz.:
a)80103 „Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych” o kwotę 22.065 zł dochody (§2030) i wydatki
(§4010), w ramach zadań własnych,
b)80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” o kwotę 14.710 zł dochody (§2030) i wydatki (§4010), w
ramach zadań własnych.
2)Zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdz.:
a)80104 „Przedszkola” o kwotę 36.775 zł dochody (§2030) i wydatki (§4010), w ramach zadań własnych,
b)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” o kwotę 5.884 zł dochody (§2030) i wydatki (§4010), w ramach zadań własnych.
2.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy
ogólne i celowe” z rezerwy ogólnej w kwocie 91.500 zł (§4810) w tym kwotę:
1)30.000 zł do działu 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób
fizycznych (§3110), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku z tytułu zdarzenia losowego w związku pożarem, który
miał miejsce w miejscowości Gościszewo.
2)61.500 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast
i wsi” na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), w celu
zapewnienie środków na bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Sztum.
3.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami i między rozdziałami wydatków w dziale:
1)801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” z wydatków bieżących jednostek
budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 100 zł (§4210) do rozdz. 80106 „Przedszkola”
na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020), w celu zabezpieczenia środków na
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (w SP Nowa Wieś),
2)921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z rozdz. 92195 „Pozostała działalność” z wydatków bieżących
jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 12.255 zł (kwota 9.755 zł z §4300
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie, fundusz sołecki s.Gościszewo, kwota 2.500 zł z §4300 Zakup
i montaż zmywarki i okapu kuchennego - wyposażenie świetlicy w Postolinie, fundusz sołecki s.Postolin) do rozdz.
92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na wydatki bieżące w tym na dotacje na zadania bieżące,
z przeznaczeniem na:
a)„Dotacja dla SCK na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszewie – fundusz sołecki s. Gościszewo” kwota
9.755 zł (§2800),
b)„Dotacja dla SCK na zakup i montaż zmywarki i okapu kuchennego - wyposażenie świetlicy w Postolinie –
fundusz sołecki s. Postolin” kwota 2.500 zł (§2800).
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