
 
 

ZARZĄDZENIE NR 58/2021 
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 18 ust. 2, 3 
i 4 Uchwały Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 
2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelce Opolskie na 2021 rok zarządzam, 
co następuje: 
 

§ 1. Dokonuję następujących zmian w planie wydatków na 2021 r. 
 

w złotych 

Dz. Rozdz. § Treść Zmniejszam Zwiększam 

A) ZADANIA WŁASNE 

852   POMOC SPOŁECZNA 20.700,00 20.700,00 
jednostka realizująca 

URZĄD MIEJSKI 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej -- 1.700,00 

  2910 
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

-- 1.700,00 
 85216  Zasiłki stałe 20.700,00 19.000,00 
  2910 

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -- 19.000,00 

  3110 Świadczenia społeczne 20.700,00 -- 
OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE w tym: 20.700,00 20.700,00 
   - wydatki bieżące 20.700,00 20.700,00 
   - wydatki majątkowe -- -- 

 
§ 2. Wprowadzam zmiany w planie wykonawczym budżetu na rok 2021 i w planach 

finansowych Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w szczegółowości 
określonej w § 1 niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 

 
Burmistrz Strzelec Opolskich 

Tadeusz Goc 
 


