
ZARZĄDZENIE NR 5/2021 

WÓJTA GMINY LELÓW 

z dnia 14 stycznia 2021 r.  
w sprawie ustalenia szczegółowej klasyfikacji budżetowej do Uchwały Nr XXIX/206/2021 Rady Gminy Lelów  

z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lelów na 2021 r. oraz w sprawie przeniesień 

między paragrafami  

 
Na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 

zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późń.zm.), oraz par. 

17 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXVIII/200/2020 Rady Gminy Lelów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Lelów na 2021 rok, zarządzam 

 

§ 1.1. Dokonać zmian w planie dochodów wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą: 
 

Dział Rozdział § Treść 
Kwota 

zwiększenia 

Kwota 

zmniejszenia 

852   Pomoc społeczna 569 483,88 990 926,64 

 85295  Pozostała działalność 569 483,88 990 926,64 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 

0,00 990 926,64 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 

569 483,88 0,00 

855   Rodzina 0,00 1 225 729,85 

 85504  Wspieranie rodziny 0,00 1 225 729,85   

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 

0,00 1 225 729,85 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 943,00 0,00 

 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 75 943,00 0,00 

  6257 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 

lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego 

75 943,00 0,00 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

85 500,00 85 500,00 

 75616  

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i 

opłat lokalnych od osób fizycznych 

85 500,00 85 500,00 

  0430 Wpływy z opłaty targowej 0,00 85 500,00 

  2680 
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 

opłatach lokalnych  
85 500,00 0,00 

 

 

 

 



2. Dokonać zmian w planie wydatków wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą: 
 

Dział Rozdział § Treść 
Kwota 

zwiększenia 

Kwota 

zmniejszenia 

852   Pomoc społeczna 812 272,00 1 065 512,52 

 85295  Pozostała działalność 812 272,00 1 065 512,52 

  4307 Zakup usług pozostałych 0,00 990 926,64 

  4309 Zakup usług pozostałych 0,00 74 585,88 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 569 483,88 0,00 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 242 788,12 0,00 

855   Rodzina 0,00 1 317 989,09 

 85504  Wspieranie rodziny 0,00 1 317 989,09 

  4307 Zakup usług pozostałych 0,00 1 225 729,85 

  4309 Zakup usług pozostałych  92 259,24 

 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Lelów 

 

Krzysztof Molenda 


