
Zarządzenie Nr 66/2021 

 

Wójta Gminy Krasnosielc 

z dnia 17 grudnia  2021 r.   

 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2021 r. 

  
                  

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   o finansach publicznych  

(  Dz. U. z 2021 r. poz. 305. ze zm. ) i uchwały Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Krasnosielc  

z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc  

na 2021r  
 

  Wójt Gminy  Krasnosielc  zarządza, co następuje : 

§ 1. 

1. Zwiększa  się  plan dochodów budżetowych o kwotę  621,00 zł  do łącznej kwoty    

  41 354 298,00 zł 

z tego : 

a) dochody bieżące     36 481 196 zł 

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  

zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12 315 720 zł  

 b) dochody majątkowe 4 873 102,00 zł 

 

    zgodnie z załącznikami Nr 1 i  Nr 1a   do niniejszego zarządzenia. 

 

2.  Zwiększa  się plan wydatków budżetowych  o kwotę  621,00 zł   do kwoty  

40 050 479,00 zł   

                    z tego :  

                    a) wydatki bieżące w kwocie  35 176 736,00 zł  

w tym wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12 315 720,00 zł 

                    b) wydatki majątkowe w kwocie   4 873 743,00  zł 

oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych   zgodnie z 

załącznikami  Nr 2, i Nr 2a   do  niniejszego zarządzenia.   

                                              § 2. 

 Plan  dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 

na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii i innym uzależnieniom zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia  

      § 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.                                            

            § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i 

podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego . 

 

     Wójt Gminy Krasnosielc 

          Paweł Ruszczyński 

       


