
ZARZĄDZENIE NR 84 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA 

z dnia 2 lipca 2021 r. 

w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 

Na podstawie art. 222 art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni 
z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zarządza się co następuje: 

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2021 dokonuje się zmian: 

1) Dochody budżetu wynoszą 241.877.544,41 zł w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 238.821.750,63 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie 3.055.793,78 zł. 

2) Wydatki budżetu wynoszą 291.255.479,37 zł w tym: 

a) wydatki bieżące w wysokości 236.842.449,50 zł, 

b) wydatki majątkowe w wysokości 54.413.029,87 zł. 

§ 2. Zmniejsza się rezerwy budżetu: 

1. rezerwę ogólną budżetu o kwotę 50.000,00 zł a środki przenosi się na wydatki bieżące w rozdziale 
70005, 

2. rezerwę celową majątkową budżetu o kwotę 400.000,00 zł a środki przenosi się na wydatki: 
◦300.000,00 zł na wydatki majątkowe w rozdziale 90001, ◦100.000,00 zł na wydatki majątkowe w rozdziale 
70005. 

§ 3. 1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

 
 
 

Burmistrz Tomasz Kałużny 
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W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku, wprowadza się zmiany:

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 84
z dnia 2021-07-02

Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Pomoc społeczna852 194 800,002 433 996,08 2 628 796,08

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej 

85213 -5 200,0082 000,00 76 800,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

2030 -5 200,0082 000,00 76 800,00

Pozostała działalność85295 200 000,0062 000,00 262 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)

2030 200 000,000,00 200 000,00

RAZEM DOCHODY 194 800,00241 682 744,41 241 877 544,41
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W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku, wprowadza się zmiany:

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 84
z dnia 2021-07-02

Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Gospodarka mieszkaniowa700 150 000,003 503 420,00 3 653 420,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami70005 150 000,003 353 420,00 3 503 420,00

Wydatki bieżące 50 000,00 2 429 920,002 379 920,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

50 000,00 2 336 500,002 286 500,00

Wydatki majątkowe 100 000,00 1 073 500,00973 500,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

100 000,00 1 073 500,00973 500,00

Różne rozliczenia758 -450 000,003 842 260,00 3 392 260,00

Rezerwy ogólne i celowe75818 -450 000,003 824 860,00 3 374 860,00

Wydatki bieżące -50 000,00 2 342 860,002 392 860,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

-50 000,00 2 342 860,002 392 860,00

Wydatki majątkowe -400 000,00 1 032 000,001 432 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

-400 000,00 1 032 000,001 432 000,00

Oświata i wychowanie801 0,0074 328 970,18 74 328 970,18

Szkoły podstawowe80101 3 500,0046 848 323,00 46 851 823,00

Wydatki bieżące 3 500,00 46 600 823,0046 597 323,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

3 500,00 5 730 567,005 727 067,00

Dowożenie uczniów do szkół80113 -3 500,001 859 305,00 1 855 805,00

Wydatki bieżące -3 500,00 1 855 805,001 859 305,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

-3 500,00 1 702 196,001 705 696,00

Ochrona zdrowia851 0,001 691 843,06 1 691 843,06

Programy polityki zdrowotnej85149 -20 000,0020 000,00 0,00

Wydatki bieżące -20 000,00 0,0020 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

-20 000,00 0,0020 000,00

Pozostała działalność85195 20 000,0062 000,00 82 000,00
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Dział Rozdział Nazwa ZmianaPlan Plan po zmianach

Wydatki bieżące 20 000,00 82 000,0062 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

3 500,00 65 500,0062 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3
pkt 1 lit. a ustawy)

16 500,00 16 500,000,00

Pomoc społeczna852 194 800,0014 948 517,96 15 143 317,96

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej 

85213 -5 200,0088 000,00 82 800,00

Wydatki bieżące -5 200,00 82 800,0088 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

-5 200,00 82 800,0088 000,00

Pozostała działalność85295 200 000,001 032 000,00 1 232 000,00

Wydatki bieżące 200 000,00 1 232 000,001 032 000,00

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

200 000,00 734 000,00534 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska900 300 000,0032 280 028,24 32 580 028,24

Gospodarka ściekowa i ochrona wód90001 300 000,001 255 500,00 1 555 500,00

Wydatki majątkowe 300 000,00 1 220 000,00920 000,00

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

300 000,00 1 220 000,00920 000,00

Pozostała działalność90095 0,006 804 063,04 6 804 063,04

Wydatki bieżące -200 000,00 2 163 743,102 363 743,10

w tym:

Wydatki związane z  realizacją ich statutowych zadań (art.
236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)

-200 000,00 1 914 574,102 114 574,10

Wydatki majątkowe 200 000,00 4 640 319,944 440 319,94

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1
ustawy)

200 000,00 486 900,00286 900,00

RAZEM WYDATKI 194 800,00291 060 679,37 291 255 479,37
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