
ZARZADZENIE  NR 136/2021 
BURMISTRZA  WŁADYSŁAWOWA 

z dnia 30 sierpnia 2021 roku 
 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 
 
Na podstawie art. 257 ust. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.poz.305 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
Władysławowa nr XXVIII/418/2020 z dnia 29 grudnia  2020 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok 
 
 

Burmistrz Władysławowa 
zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 208.836,00 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 
Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi 118.692.538,18 zł,  w tym : 
 - dochody bieżące w wysokości         100.454.932,18 zł 
 - dochody majątkowe w wysokości      18.237.606,00 zł 

 
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 208.836,00 zł zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 
Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 146.501.425,18 zł,  w tym : 
 - wydatki bieżące w wysokości         99.537.249,18 zł 
 - wydatki majątkowe w wysokości    46.964.176,00 zł 
 

3.  Zmienia się plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 
 do zarządzenia. 
4.  Zmienia się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4 
 do zarządzenia. 
5.  Z rezerwy celowej przeznacza się kwotę 17.605,00 zł na zwiększenie planowanych 
 wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w zakresie 
     dostosowania istniejących ścieżek terenowych do standardów zrównoważonych tras 
     rowerowych typu ”singletrack” oraz budowy małej architektury w kwocie 17.605,00 zł 
    (63095-6050) 
6. Z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 100.496,00 zł na zwiększenie planowanych 

wydatków bieżących na utrzymanie małej architektury w Gminie Władysławowo w 
dziale 900, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”. 

7. Zmienia się załącznik nr 3 dotyczący Zestawienia Zadań Inwestycyjnych w 2021 roku 
 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 



 
 
 
Uzasadnienie : 
 
Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 208.836,00 zł zgodnie z: 
 
 decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/69.6/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r., pismo nr 

FB-I.3111.69.6.2021.SM z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie 
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla 
opiekuna w kwocie 1.700,00 zł ( rozdział 85513-2010) 

 decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/101/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., pismo nr 
FB-I.3111.101.2021.BW z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i 
materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy 
uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników” w 
kwocie 2.136,00 zł ( rozdział 85415-2040) 

 decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/105.2/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r., pismo nr 
FB-I.3111.105.2.2021.SL z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków 
okresowych w kwocie 5.000,00 zł ( rozdział 85214-2030) 

 decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/107.1/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r., pismo nr 
FB-I.3111.107.1.2021.SM z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi w kwocie 
200.000,00 zł ( rozdział 85502-2010) 
 
 

 
Zmiany w planie wydatków budżetowych dostosowano do niezbędnych potrzeb. 
 
W związku z powyższym dokonanie zmian jest w pełni zasadne. 
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