
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2021 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 305) - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zarządza, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/130/2020 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w  § 1 ust. 1: Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę                                                        55.676,00 zł 
Plan dochodów budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi 30.243.048,35 zł 
z tego: 

1) bieżące w kwocie       27.936.173,35 zł 

2) majątkowe w kwocie      2.306.875,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia. 

2)  w § 1 ust. 2: Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę  55.676,00 zł 
Plan wydatków budżetu po dokonanych zmianach w łącznej kwocie wynosi  35.391.330,34 zł 
z tego: 

1) bieżące w kwocie       26.877.907,61 zł 

2) majątkowe w kwocie     8.513.422,73 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów 
prawa miejscowego. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
Kosów Lacki 

 
 

Jan Słomiak 
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Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30czerwca 2021 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 0,00 32 976,00 32 976,00

80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do  
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  
ćwiczeniowych

0,00 32 976,00 32 976,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom  
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

0,00 32 976,00 32 976,00

855 Rodzina 7 863 056,00 9 721,00 7 872 777,00

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  
pobierające zasiłki dla opiekunów

20 000,00 9 721,00 29 721,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom  
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

20 000,00 9 721,00 29 721,00

Razem: 8 457 158,39 42 697,00 8 499 855,39
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Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 0,00 32 976,00 32 976,00

80153
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do  
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów  
ćwiczeniowych

0,00 32 976,00 32 976,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 32 976,00 32 976,00

855 Rodzina 7 863 056,00 9 721,00 7 872 777,00

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  
pobierające zasiłki dla opiekunów

20 000,00 9 721,00 29 721,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 20 000,00 9 721,00 29 721,00

Razem: 8 457 158,39 42 697,00 8 499 855,39
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UZASADNIENIE 

do Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca  
2021 r. o zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2021. 
 
 Zgodnie z następującymi pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
dokonuje się zmian: 

  znak WF-I.3112.19.7.2021 dokonuje się zwiększenia  planu dotacji w dz. 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza o kwotę 10.069 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 

  znak WF-I.3112.17.23.2021 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dz. 852 - Pomoc 
społeczna o kwotę 2.910 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w 
ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 

  znak WF-I.3112.15.13.2021 dokonuje się zwiększenia  planu dotacji  na zadania zlecone w 
dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 32.976 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie 
szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie 
kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, 

  znak WF-I.3112.15.13.2021 dokonuje się zwiększenia  planu dotacji  na zadania zlecone w 
dz. 855 - Rodzina o kwotę 9.721 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na 
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek 
dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 
Rezerwę ogólną w kwocie 2.000 przeznacza się na zakup materiałów związanych z 

utrzymaniem obiektów sportowych. 
 Pozostałe zmiany wynikają z niezbędnych przeniesień w rozdziałach. 
 Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki 

  

Jan Słomiak 
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