Uzasadnienie:
Na podstawie art. 257, 258, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Włocławek, w toku wykonywania budżetu może
dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włocławek. Dokonuje się
zmian w następującym zakresie:
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Na wniosek Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału 60016 w zakresie wydatków
bieżących i realizowanych inwestycji.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
Na wniosek Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek dokonuje się
przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją budżetu.
Dział 801 Oświata i wychowania
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem
dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na podstawie pisma
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Włocławek
dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją
budżetu.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem
dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18
ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021.
Dział 855 Rodzina
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Włocławek
dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu w związku z bieżącą realizacją
budżetu.
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej
Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021.
Dokonywane zmiany w planie wydatków i dochodów są niezbędne dla prawidłowej
realizacji budżetu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

