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      ZARZĄDZENIE NR 0050/54/2021 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 
 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

w sprawie zmian dotacji celowych w 2021 roku 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm1.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, 

co następuje: 
 

     § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów gminy w 2021 roku, w dziale 855 – Rodzina, 

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, 

w § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 5 700,00 zł, stosownie do pisma 

Wojewody Opolskiego  Nr: FB.I.3111.2.63.2021.JKr z dnia 19.05.2021r. 

 2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2021 roku, w dziale 855 – Rodzina, 

w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, o kwotę 

5 700,00 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych 

z realizacją zadań statutowych, w § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

1) Dochody budżetu 17 552 324,31 zł, z tego: 

- dochody bieżące 17 114 936,15 zł, 

- dochody majątkowe 437 388,16 zł; 

2) Wydatki budżetu 18 556 668,31 zł, z tego: 

- wydatki bieżące 17 079 906,15 zł, 

- wydatki majątkowe 1 476 762,16 zł.  

 

  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
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    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

/Z upoważnienia Wójta/ 
Zastępca Wójta Gminy Świerczów  

 

    mgr Andrzej Galla  
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