
Zarządzenie Nr 30/2021
Burmistrza Miasta iGminy Pacanów

zdnia31 marca 2021 roku

III' sprawi~ : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 202 J rok.

Na podswwie art. 30 liSt.l i liSI. 2 pkt 4 uSlawy z dnia 8 marea 1990 r. () samorL"ljdzic
~'l1linn}lll(j.t. w Dz. U. z 2U2Ur. poz.713 ze zmianami). art. 222 usl. 4, art. 257 usl~wy Z dnja
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz, 869 7e zmianami) or"". ~
11 uchwal}' Nr XXIX/I64/19 Rady Miejskiej w Pacannwic z dnia 30 grudnia 2020 ruku w
'prawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2021 rok.

zarz.ldzam co nast~pujc:
~L

Dokonuje się ~.mianw planie dochodów buMetowych na 2021 rok zgodnie z zalącznikiem
Nr I.

Dukonuje się zmian w planie \\)'datków budżctov,)'ch na 2021 rok ~g"dnie ~ zalącznikicm
Nr2.

p.

Zarządzenic wchodzi w życic z dniem podpisania.
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• I.lllącznik Nr ./ ...
N •••••• Jednostl<llp,.wozd.weuJ P"CA~
Nrdo~u"",nlu za"",dunle Nr 30/2021
[}ola podjl"'ia 202H).Jl

ROllu" ::::y:;: Plan dochodów

Dz,ał Rozdział Paragraf ,.~ Kwota

•••• Edukacyjna opieka wychowawcza 54 651,00
85415 Pomoc "",t.""I"" dl. u","ićw "ch",a,,,,,,. wcjalnym 54651,00

2030 ,~~~ ~1owe olrz)'lNl"" z ~lJdżelupali•••••••• rea"zaqę ••••• o,cIl ud_fi :.4651,00h""ac "'In 1"",.,kO", m"" lW"llk/rwPOWlalowo-gm'Myd1i

Razem: S4651.00]

SW'»'I'



•

,;L. 'Tr
l<a•••• J-dnostki .p •.•.••o.d.-..J P"'CAN w
Nr dol<•••.••"'" l.o""lduni. Nr30/2021
o-podiłclo 2021-113-31
Rod"j Plon wydol.óW

Dział Rozdział Parag,af ,~ WanO$Ć

." - Olwla~ Iwye~o ••• nl. 0,00
OO,~ Dok~n •• ido,konaleo," n.uczycoel, 0.00

'm Za."" uslu\l po.zOSlalych 3 0!l0.00
"00 S,kolonl' prawwnik(>N n••~~ey<l1 ...,.,1:."" 1,,,,,,,,,,,, ołutby eyv.i't>ej -3000.00

'" p"",<>< .~"" 0.00"~. Po,,,,'o •• dziml"".ć .00
.010 W'/n'o,odzen", 0.000 ••• P"''''''''''''Ó'W ~9,OO
'1'0 Sk_i n. ubezpioocl:onia .~ •••• -9,26
4120 Składki na FuM"'" PI""y Ot•• F_u" S<>Io<lomok:lilw)' ~u
m. Za.up m.ter,,"'" iW)'P<>Oa'"n,. '22.93

"" Ed"l<.Ie~Jn. ""lak. ""\'<'I>owo....,•• ~ 551,OIl
~~'5 Pomoc molo"."" dlo oczni<lwo cI>orokterze oocjalnym 5<ł651.oo

~'"Stypo""" dl. LoCZn"" ~3Ml,OO
,m lo"" 101m)'pomoc-; dl.i U<.Zniów 1000,00.~ G05pod •••• komunalna I ""~mn& orod_I ••• '."~" Ośw.etlenio ulle. pI~ j o'og .."
4270 Z.kup"""'ll ","",n!owycn .10000,00
,m Z"kop USług i><>'O.tłlyctl 10000,00

R •• em: 5ol651,oo
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