
 
 

      ZARZĄDZENIE NR 0050/75/2021 

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 19 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 801 – Oświata 

i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, 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 30 668,92 zł, stosownie do pisma 

Wojewody Opolskiego Nr: FB.I.3111.1.42.2021.AS z dnia 9.08.2021r.  

 2. Zwiększa się plan wydatków gminy w 2021 roku, w dziale 801 – Oświata 

i wychowanie, w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o kwotę 

30 668,92 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych, z czego: 

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się w § 4010 – Wynagrodzenia 

osobowe pracowników, o kwotę 303,64 zł, 

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zwiększa się w § 4240 – Zakup 

środków dydaktycznych i książek, o kwotę 30 365,28 zł. 

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi: 

1) Dochody budżetu 17 616 460,31 zł, z tego: 

- dochody bieżące 17 179 072,15 zł, 

- dochody majątkowe 437 388,16 zł; 

2) Wydatki budżetu 18 702 304,31 zł, z tego: 

- wydatki bieżące 17 094 006,15 zł, 

- wydatki majątkowe 1 608 298,16 zł.  

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Wójt Gminy Świerczów  

                  mgr Barbara Bednarz  
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