
Zarządzenie Nr 7/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

z dnia 19 stycmia 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gmim' Pacanów ilU 202/ rok.

Na p"dslawie art. 30 ust l i USI.2 pkt 4 u,lawy l. dnia 8 marca 1990 r. (}samof/,ąd7je
gminnym (j.l. w Dz. U. z2020 r. poz.71] 110: zmianami). art. 222 ust. 4. art. 257 ustawy zdnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach puhlic7-11ych(Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmianami} oraz ~
11 uchwały Nr XXIXJI64/19 Rady Miejskiej w Pacanowic z dnia 30 grudnia 2020 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2021 rok. dodatkowo art. 15m.art. 15zo
uslaw)' z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie uslaw)' "SlC/egblnych Tll/wią7<miach
zwiąnmych z Zilp"hkganiem, przeciwdziałaniem i z;lakzaniem COVIT.19. innych chori,h
7akaŻllyeh oraz wywolanych nimi s)1uacji kr)'lysowyeh oraz niektórych innych ustaw ( Dz.
U z 2020 r. poz. 561':)

zarządzam co nast~pu.ie:
~ I.

Pokonuje się zmian w planie doch"di>w huMelO").ch na 2021 rok zgodnie z za1ącznikiem
Nr l.

Pokonuje się zmian w planie \\)'datk6"" budżetowych na 2021 rok 7godnie z 7,1l1ącznikiem
Nr2.

larZildzenie wchodzi w życic z dniem pudpisania.
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Nuw. j.dnaolki oprlIwazdowczoj PACAN W
Nr dokumonlu a"'ldzonit N, 7/2021
o..ta pcxljęcio 2021-111.19
Ra<lz<oj

Paragr,;rr

P~n docha~ów

Dział Rozdział TreŚĆ Kwota

••• ROdzIna 335,13
M502 ""d""o"uacizm"", ~•••••d",,"" •• ~ 1"2"'""" ",""""lilC\'lr>eg<>0<8' .kladl., na 335,13"bozj>ocz"o" eme<ylal"" t ren!owo z UboZj)IOCZ"",".poIecz"" "

~o Wr*/'N'iz IOzl=oNzwlOtllwz lat ~n 335.13

Razem:

l, 1" i't Z

"

335.13]

--/_"'1 SkOl~,. /
/
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N••••• jodt\O$ll<l OP"''''''''''W<''j PACAN W
Nr <Iokum.nlu z,"'l""enie Nr 11:2021
Doili p<><lj'I'C'" 2D21..ę1_19
Rodzaj Plan wy<!atkóW

Dział RoZ<lZiaI P.ra~r.1 T'e!.ć Wartość

'" P<>moe .potocz"," _,00
B5295 - Po.zo"alo d,,:o+.lnQŚć _,00

~odCZe";" 'p<MoCZrlll 9000,00
~ Wy",,~.'od •• nla ooobaw. p!a«>WI\I•••• 10000,00
~, 11 S1<••~kl n. ubezpleCZ,n,. ~ 1 000,00
-""i'i27 Sl;ladki n. Fu""",,, PrOC)'o ••• F"""u", SOl""'''''!.toOwy =00
4217 Zakup m.teriałćw '''''\'POO.żeni.1 ,,000.00
.W Z.kop us!"" pazostoł'yoll .:>1~52.•a
•• 37 Ró2nt1 opialy i .klidkl 15.2,18

'" Rc>dzifUI 31M3
B%02 -"cz." •• ".""noe, 'wiadczonie z I_uoz" "_ntacl'l~ o<.z .k'adki n. 335,13

ube'pieczeni> emeryl •••• , ron' •••••• u!>etPec>'"'" $pOIoO::rlllgo
lw>oI dol.qi oraz pł,'r>ości ""I'korzj ••• nyd1 n;ugodn;e • P""""'CZ'""'" lub 3~~,'3

29\0 wy'orzY"any,,", n"o",,"ie01 procod"" o kt6<yc~mowo w on 184 ",lItW\', pobf.ny""
";en.Ie,"", lub w •• dm"""'1 "')'$01<0;;0>

Raz.m: 335,IJ
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