
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.461.2021 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 12 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu 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. 257 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków bieżących budżetu Gminy Wilków na 2021 r. 
wg poniższego zestawienia: 

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ZŁOTYCH 
DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF Zmniejszenie Zwiększenie 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA --- 3.219,00 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie --- 3.219,00 

751 

75109 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

--- 3.219,00 

Razem zmiana dochodów budżetowych: --- 3.219,00 
ZMIANA WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH W ZŁOTYCH 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA --- 3.219,00 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie --- 3.219,00 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych --- 2.550,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników --- 217,21 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne --- 46,17 
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy --- 6,62 

751 

75109 

4210 Zakup materiałów i energii --- 399,00 
Razem zmiana wydatków budżetowych: --- 3.219,00 

§ 2. Zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego  
Nr DOP–775–1/21 z dnia 8 marca 2021 r., w sprawie przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wilkowie. 

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi w złotych: 

1) dochody budżetowe w łącznej kwocie:              24.888.205,87  w tym:  
 a)  dochody bieżące:  23.826.905,87    
 b)  dochody majątkowe:  1.061.300,00    
2) przychody budżetu:  2.585.945,00    
3) wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 26.674.150,87   w tym:  
 a)  wydatki bieżące:  23.809.885,87    
 b)  wydatki majątkowe: 2.864.265,00    
4) rozchody budżetu: 800.000,00    

§ 4. 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 
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