ZARZĄDZENIE NR 157/2021
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2021 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), § 8 uchwały Nr XXIV/217/21
Rady Gminy Brenna z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2021 rok
Wójt Gminy Brenna, zarządza co następuje:
§ 1. Zmienia się §1 ust. 5 Zarządzenia Nr 142/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2021 rok, w następujący sposób:
5. w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIV/217/21 Rady Gminy Brenna z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2021 rok (Zestawienie planowanych dochodów budżetu
Gminy):

Dział

855

Dział

852

Nazwa

Zmiana planu
dochodów
zwiększenie

w tym:
dochody bieżące
zwiększenie

dochody
majątkowe
zwiększenie

Rodzina

18.800,00

18.800,00

0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminą (związkom gmin, związkom powiatowo
gminnym) ustawami

18.800,00

18.800,00

0

Nazwa

Zmiana planu
dochodów
zmniejszenie

w tym:
dochody bieżące
zmniejszenie

dochody
majątkowe
zmniejszenie

Pomoc społeczna

18.000,00

18.000,00

0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo – gminnych)

18.000,00

18,000,00

0

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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