
 

UCHWAŁA NR 30/2021 

 

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY 

 

z dnia 09 listopada 2021 roku 

 

 

w sprawie zmiany planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry na 2021 rok 

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  

2021 r. poz.305 ze zm.) oraz § 6 Uchwały Nr 13/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 

18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą 

w Chojnie na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 5951) Zarząd Związku 

Gmin Dolnej Odry uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwiększa się wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry o kwotę       225 300,00 zł 

           zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Zmniejsza się wydatki ogółem Związku Gmin Dolnej Odry o kwotę      225 300,00 zł 

           zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

      § 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

        Przewodniczący Zarządu 

           Grzegorz Brochocki 

 

 

 

 

              

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zmiany w planie wydatków  na rok 2021 spowodowane są koniecznością dostosowania planu 

wydatków do faktycznych potrzeb Związku Gmin Dolnej Odry.  

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki w dziale 900, rozdziale 90002 § 4210 zakup materiałów i 

wyposażenia. 

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki w dziale 900, rozdziale 90002 § 4260 zakup energii. 

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki w dziale 900, rozdziale 90002 § 4280 zakup usług 

zdrowotnych. 

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki w dziale 900, rozdziale 90002 § 4300 zakup usług pozostałych. 

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki w dziale 900, rozdziale 90002 § 4430 różne opłaty i składki. 

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki  w dziale 900, rozdziale 90002 § 3020 wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzenia. 

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki  w dziale 900, rozdziale 90002 § 4040 dodatkowe 

wynagrodzenie roczne. 

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki  w dziale 900, rozdziale 90002 § 4220 zakup środków 

żywności. 

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki  w dziale 900, rozdziale 90002 § 4390 zakup usług 

obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki  w dziale 900, rozdziale 90002 § 4440 odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych. 

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki  w dziale 900, rozdziale 90002 § 4710 wpłaty na PPK 

finansowane przez podmiot zatrudniający. 

Zmniejszeniu ulegają planowane wydatki  w dziale 900, rozdziale 90002 § 6050 wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


