
Zarządzenie Nr 478/21 

Wójta Gminy Cmolas 

z dnia 31 grudnia 2021r. 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020r.poz.713) oraz art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 

sierpnia 2009r.(Dz. U. z 2021r. poz.305) 
 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Dokonać zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy 

rozdziałami w ramach tego samego działu i paragrafami w ramach tego samego rozdziału 

następująco: 
 
Dział 

Rozdz. 

§ 

Nazwa 
Zmniejszenia 

w zł. 

Zwiększenia 

w zł. 

801 Oświata i wychowanie 67.956,- 67.956,- 

80101 Szkoły podstawowe 41.463,- 54.161,- 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ---,- 600,- 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ---,- 7.237,- 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  832,- ---,- 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  11.019,- ---,- 

4120 Składki na Fundusz Pracy  11.409,- ---,- 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe ---,- 160,- 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.874,- ---,- 

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ---,- 752,- 

4260 Zakup energii ---,- 2.622,- 

4300 Zakup usług pozostałych  ---,- 41.243,- 

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  ---,- 21,- 

4410 Podróże służbowe krajowe  2.260,- ---,- 

4430 Różne opłaty i składki 783,- ---,- 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
---,- 1.526,- 

4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający 

1.286,- ---,- 

80103 Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 8.886,- 1.575,- 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ---,- 156,- 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ---,- 218,- 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  2.963,- ---,- 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  487,- ---,- 

4120 Składki na Fundusz Pracy  365,- ---,- 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.286,- ---,- 

4260 Zakup energii ---,- 458,- 

4280 Zakup usług zdrowotnych 52,- ---,- 

4300 Zakup usług pozostałych  ---,- 700,- 

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  ---,- 15,- 

4410 Podróże służbowe krajowe  180,- ---,- 

4430 Różne opłaty i składki 779,- ---,- 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

---,- 28,- 

4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 
zatrudniający 

774,- ---,- 



80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3.340,- ---,- 

4300 Zakup usług pozostałych  3.340,- ---,- 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i 
szkołach zawodowych i szkołach artystycznych 

14.267,- 12.220,- 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.421,- ---,- 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.006,- ---,- 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  2.840,- ---,- 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia ---,- 12.220,- 

OGÓŁEM 67.956,- 67.956,- 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


