ZARZĄDZENIE Nr 77/2021
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2021roku , poz. 305) oraz art. 30 ust 2 pkt 4 i art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713), Burmistrz Miasta Braniewa zarządza co
następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Braniewa poprzez:
1) zwiększenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 11 523,21 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) zwiększenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę 19 473,21 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do zarządzenia,
3) zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o kwotę

7 950,00

zł, zgodnie z

załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
1. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi :
plan dochodów ogółem – 89 407 744,34 zł
z tego : dochody bieżące –

79 574 611,33 zł

dochody majątkowe

9 833 133,01 zł

–

2. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi :
plan wydatków ogółem – 90 292 456,34 zł
z tego : wydatki bieżące –

77 923 123,02 zł

wydatki majątkowe

12 369 333,32 zł

–

3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości

884 712,00 zł zostanie pokryty

przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym oraz
przychodami

z tytułu pożyczki z WFOŚ w kwocie 652 000,00 zł

na realizację

zadania ,,Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa etapI”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 77 /2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 maja 2021r.

Zwiększenie dochodów:
Dział 851 – Ochrona Zdrowia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 523,21 zł, w związku z
dotacją Wojewody W-M na zorganizowanie dowozu do punktów szczepień przeciwko Sars-Cov-2
oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń (infolinia),
Zwiększenie wydatków:
Dział 750 -Administracja Publiczna- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 499,21 zł, w
związku z dotacją Wojewody W-M,
Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

– zwiększa się plan

wydatków o kwotę 1 024,00 zł, w związku z dotacją Wojewody W-M,
Dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 950,00 zł,
przesunięcia między paragrafami,
Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1000,00
zł, przesunięcia między paragrafami,
Dział 921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększa się plan wydatków o kwotę
1000,00 zł, przesunięcia między paragrafami,
Zmniejszenie wydatków:
Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 950,00 zł,
przesunięcia między paragrafami,
Dział 921- Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejsza się plan o kwotę 1000,00 zł,
przesunięcia między paragrafami.

