
ZARZĄDZENIE NR 0050.316.2021 
WÓJTA GMINY NĘDZA 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 305 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmiany w tabeli nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV-231-2020 z dnia 14 grudnia  
2020 r.  p.n. „PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK” poprzez zwiększenie planu dochodów budżetu 
w kwocie 5 306,50 zł, w tym: zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 5 306,50 zł, zgodnie z tabelą  nr 1 
do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Dokonać zmiany w tabeli nr 1a do Uchwały Budżetowej Nr XXXV-231-2020 z dnia 14 grudnia  
2020 r.  p.n. „DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok”, zgodnie z tabelą nr 1a do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3. Dokonać zmiany w tabeli nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV-231-2020 z dnia 14 grudnia  
2020 r.  p.n. „PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK” poprzez zwiększenie planu wydatków budżetu 
w kwocie  5 306,50 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 5 306,50 zł, zgodnie z tabelą  nr 2 
do niniejszego Zarządzenia . 

§ 4. Dokonać zmiany w tabeli nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr XXXV-231-2020 z dnia 14 grudnia  
2020 r.  p.n. „WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok”,  zgodnie z tabelą nr 2a do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Anna Iskała 
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tabela nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050.316.2021 Wójta Gminy Nedza z dnia 10 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU 

NA 2021 ROK

1)    zwiększyć plan dochodów budżetu  na rok 2021  w kwocie   5 306,50

w tym:

w tym: w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 

5 ust.1 pkt 2i 3

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie 

wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 

2i 3

855 RODZINA 5 306,50 5 306,50

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

5 306,50 5 306,50

- świadczenie wychowawcze 5 306,50 5 306,50

RAZEM 5 306,50 5 306,50

1

dochody bieżące 

 Dział 
dochody         

majątkowe

nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem
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tabela nr 1a 

do Zarządzenia Nr 0050.316.2021 Wójta Gminy Nedza z dnia 10 grudnia 2021 r.

w tym:

w tym: w tym: 

w szczególności z tytułu dotacji i środków 

na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3

w szczególności z tytułu dotacji i 

środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust.1 pkt 2i 3

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 123 402,66 123 402,66

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

123 402,66 123 402,66

- pozostała działalność 123 402,66 123 402,66

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81 509,03 81 509,03

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

81 509,03 81 509,03

- urzędy wojewódzkie 59 448,03 59 448,03

- spis powszechny i inne 22 061,00 22 061,00

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

5 645,00 5 645,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

5 645,00 5 645,00

DOCHODY

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

na 2021 rok

I. DOCHODY na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

 Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem

dochody bieżące 
dochody         

majątkowe
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 - urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa

2 000,00 2 000,00

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie

3 645,00 3 645,00

752 OBRONA NARODOWA 750,00 750,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

750,00 750,00

 - pozostałe wydatki obronne 750,00 750,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 56 730,31 56 730,31

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

56 730,31 56 730,31

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

56 730,31 56 730,31

852 POMOC SPOŁECZNA 760,64 760,64

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

760,64 760,64

- dodatki mieszkaniowe 760,64 760,64

855 RODZINA 8 793 901,50 8 793 901,50

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

2 254 219,00 2 254 219,00

-  świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

2 223 686,00 2 223 686,00

- Karta Dużej Rodziny 299,00 299,00

-  wspieranie rodziny 4 200,00 4 200,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów

26 034,00 26 034,00
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- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

6 539 682,50 6 539 682,50

- świadczenie wychowawcze 6 539 682,50 6 539 682,50

RAZEM 9 062 699,14 9 062 699,14

II.  Plan dochodów na 2021 rok do odprowadzenia do budżetu państwa w zwiazku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 118,00

wpływy z różnych opłat - za  udostępnianie  danych 118,00

855 RODZINA 35 060,00

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimnetacyjnego 35 000,00

wpływy z różnych opłat - za  wydanie duplikatu KDR 60,00

RAZEM 35 178,00       

 Dział nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów plan dochodów ogółem
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  tabela nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.316.2021 Wójta Gminy Nedza z dnia 10 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU 

NA 2021 ROK
1)    zwiększyć plan wydatków budżetu  na rok 2021  w kwocie   5 306,50

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3, w 

części związanej z 

realizacją zadań 

jednostki samorzadu  

terytorialnego

855 RODZINA 5 306,50 5 306,50 5 306,50

85501 Świadczenie wychowawcze 5 306,50 5 306,50 5 306,50

RAZEM 5 306,50 5 306,50 5 306,50

1

zakup i 

objęcie akcji 

i udziałów

wniesienie 

wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

wydatki jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na rzecz 

osób fizycznych

wydatki majątkowe

w szczególności:

wydatki na 

programy 

finansowane z 

udziałem środków, 

o których mowa w 

art. 5 ust 1 pkt 2 i 

3 , w części 

związanej z 

realizacją zadań 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

wypłaty z tytułu 

poręczeń i 

gwarancji 

udzielonych przez 

jednostkę 

samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do 

spłaty w danym 

roku budżetowym

obsługa długu 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace 
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tabela nr 2a 

do Zarządzenia Nr 0050.316.2021 Wójta Gminy Nedza z dnia 10 grudnia 2021 r.

w tym:

w tym:

w tym:

wynagrodzenia i 

składki od nich 

naliczane

wydatki zwiazane z 

realizacją ich 

statutowych zadań 

na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3, w części 

związanej z realizacją 

zadań jednostki 

samorzadu  

terytorialnego

010 ROLNICTWO I 

ŁOWIECTWO

123 402,66 123 402,66 123 402,66 1 731,40 121 671,26

01095 Pozostała działalność 123 402,66 123 402,66 123 402,66 1 731,40 121 671,26

750 ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

81 509,03 81 509,03 60 013,03 59 093,03 920,00 21 496,00

75011 Urzędy wojewódzkie 59 448,03 59 448,03 59 448,03 59 093,03 355,00

75056 Spis powszechny i inne 22 061,00 22 061,00 565,00 565,00 21 496,00

751 URZĘDY 

NACZELNYCH 

ORGANÓW 

WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA 

ORAZ  

SĄDOWNICTWA

5 645,00 5 645,00 3 095,00 2 483,00 612,00 2 550,00

75101 Urzędy naczelnych 

organów władzy 

państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 388,00 612,00

75109 Wybory do rad gmin, 

rad powiatów i 

sejmików województw, 

wybory wójtów, 

burmistrzów i 

prezydentów miast oraz 

referenda gminne, 

powiatowe i 

wojewódzkie

3 645,00 3 645,00 1 095,00 1 095,00 2 550,00 1

752 OBRONA 

NARODOWA

750,00 750,00 750,00 750,00

wydatki majątkowe

wypłaty z tytułu 

poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez 

jednostkę samorzadu 

terytorialnego, 

przypadające do spłaty 

w danym roku 

budżetowym

obsługa długu jednostki 

samorządu 

terytorialnego

Dział           

Rozdz. 

nazwa działu i rozdziału 

klasyfikacji budżetowej

plan wydatków 

ogółem wydatki bieżace 

WYDATKI

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

na 2021 rok

wydatki jednostek 

budżetowych

w tym na:

dotacje na zadania 

bieżące

świadczenia na 

rzecz osób 

fizycznych

inwestycje i zakupy 

inwestycyjne

zakup i objęcie 

akcji i udziałów

wniesienie wkładów do 

spółek prawa 

handlowego

w szczególności:

wydatki na programy 

finansowane z 

udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 i 3 , w 

części związanej z 

realizacją zadań 

jednostki samorządu 

terytorialnego
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75212 Pozostałe wydatki 

obronne

750,00 750,00 750,00 750,00

801 OŚWIATA I 

WYCHOWANIE

56 730,31 56 730,31 56 730,31 56 730,31

80153 Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do 

podręczników, 

materiałów 

edukacyjnych lub 

materiałów 

ćwiczeniowych

56 730,31 56 730,31 56 730,31 56 730,31

852 POMOC 

SPOŁECZNA

760,64 760,64 15,21 15,21 745,43

85215 Dodatki mieszkaniowe 760,64 760,64 15,21 15,21 745,43

855 RODZINA 8 793 901,50 8 793 901,50 314 771,28 274 570,28 40 201,00 8 479 130,22

85501 Świadczenie 

wychowawcze

6 539 682,50 6 539 682,50 55 542,20 47 042,20 8 500,00 6 484 140,30

85502 Świadczenia rodzinne, 

świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia 

społecznego

2 223 686,00 2 223 686,00 232 896,08 227 528,08 5 368,00 1 990 789,92

85503 Karta Dużej Rodziny 299,00 299,00 299,00 299,00

85504 Wspieranie rodziny 4 200,00 4 200,00 4 200,00

85513  Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające 

niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby 

pobierające zasiłki dla 

opiekunów

26 034,00 26 034,00 26 034,00 26 034,00

RAZEM
9 062 699,14 9 062 699,14 558 777,49 337 877,71 220 899,78 8 503 921,65

2
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