ZARZĄDZENIE NR 169/2021
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie zmian w planach finansowych 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 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), uchwały Nr XXXI/274/21 Rady
Gminy Brenna z dnia 29 listopada 2021 roku Wójt Gminy Brenna, zarządza co następuje:
§ 1. Dokonuje zmian w załączniku 1 zarządzenia do zarządzenia nr 29/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia
30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planów finansowych na 2021 rok (plan dochodów jednostki
budżetowej Urzędu Gminy Brenna na rok 2021):
Dział
630

Rozdział

§

Treść
Turystyka

63095

Zwiększenie
912.000,00

Pozostała działalność

912.000,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w
paragrafie 625

912.000,00

6207

P 88 Rowerem przez Beskidy etap I

912.000,00

80.000,00

0880

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych
i
od
innych
jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z opłaty prolongacyjnej

78.000,00

0360

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Różne rozliczenia

10.000,00

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów gmin

6.817.234,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Oświata i wychowanie

4.666.171,00

756

75615

75616

0910
758
75802
2750
6280

801
80104
0690

Zmniejszenie

2.000,00

2.000,00

68.000,00

2.151.063,00

57.600,00

Przedszkola

57.600,00

Wpływy z różnych opłat

57.600,00

§ 2. Zawiadamia Szkołę im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich o dokonaniu zmian w załączniku
7 do zarządzenia nr 29/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planów
finansowych na 2021 rok (plan dochodów jednostki budżetowej na 2021):
Dział
801

Rozdział

§

Treść
Oświata i wychowanie

80101
0950

Zwiększenie

Zmniejszenie
15.200,00

Szkoły podstawowe

15.200,00

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów

15.200,00
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§ 3. Dokonuje zmian w załączniku 8 zarządzenia do zarządzenia nr 29/2021 Wójta Gminy Brenna z dnia
30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planów finansowych na 2021 rok (plan wydatków jednostki
budżetowej Urzędu Gminy Brenna na rok 2021):
Dział
010

Rozdział

§

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

01010
6050
600
60016
4270
630

Zwiększenie
4.666.171,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4.666.171,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.666.171,00

Transport i łączność

2.151.063,00

Drogi publiczne gminne

2.151.063,00

Zakup usług remontowych

2.151.063,00

Zmniejszenie

Turystyka
63095

Pozostała działalność
6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6057

P 88 Rowerem przez Beskidy etap I

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6059

P 88 Rowerem przez Beskidy etap I

801
80104
4330

775.200,00
775.200,00

136.800,00
136.800,00

Oświata i wychowanie

152.800,00

Przedszkola

152.800,00

Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego

152.800,00

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brenna.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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