
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.434.2021 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych 
w budżecie Gminy Wilków na 2021 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn.zm.1)) oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.2)) w związku z § 13 pkt 1 uchwały Nr XVII.128.2020 Rady Gminy 
w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2021 rok  
- Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych w budżecie Gminy Wilków na 2020 r. 
wg poniższego zestawienia: 

 
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDZETOWYCH 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Zmniejszenia Zwiększenia 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53.000,00 53.000,00 

Gospodarka odpadami 10.000,00 53.000,00 
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań --- 53.000,00 

90002 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 --- 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000,00 --- 90004 
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00 --- 
Oświetlenie ulic, placów i dróg 23.000,00 --- 

900 

90015 
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 23.000,00 --- 

Dokonane zmiany wydatków budżetowych: 53.000,00 53.000,00 
 

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi w złotych: 

1) dochody budżetowe w łącznej kwocie:              24.825.714,00  w tym:  
 a)  dochody bieżące:  23.764.414,00    
 b)  dochody majątkowe:  1.061.300,00    
2) przychody budżetu:  2.585.945,00    
3) wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 26.581.659,00   w tym:  
 a)  wydatki bieżące:  23.753.394,04    
 b)  wydatki majątkowe: 2.828.265,00    
4) rozchody budżetu: 830.000,00    

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Wilków 
 
 

mgr Bogdan Zdyb 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 

1175 i 2320 
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