
Zarządzenie Nr 26/2Q2t
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach

z dnia 29 października 2021r.
zmieniające Zarządzenie Nr 42|2O2O Dyrektora SzkoĘ Podstawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
wprowadzenia planu finansowego na 2021 r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ].4 grudnia 2016 r. Prawo ośWiatowe (Dz. lJ. z2o2!r., poz.1082) i § 8 ust. 2
rozPoządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
budŻetowych isamorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2079r. poz.77L8 z późn.zm.) orazZarządzenieNr224/202LWójta
Gminy Michałowice z dnia 27 paŹdziernika 2ożL r. W sprawie dokonania zmian W Uchwale Nr XXVIl/320/2020 Rady Gminy
Michałowice z dnia 2I grudnia 2020r. Uchwale Budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§r,
DokonaĆ zmian w załączniku nr 1 - wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej na 2021 r. w sposób następujący:
dział 801_ oświata iwychowanie
rozdz.80101- szkoĘ podstawowe zmniejszyć o kwotę
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze ń zwiększyć o kwotę
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsŹyć o kwotę
§ 4260- zakup energii zmniejszyć o kwotę
§ 4280- zakup usług zdrowotnych zmniejszyć o kwotę
§ 4300- zakup usług pozostałych zwiękzyć o kwotę
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zwięksryć o kwotę
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zwiększyć o kwotę
zwiększyć o kwotę
zwiększyć o kwotę

zwiękzyć o kwotę
zmniejszyć o kwotę

ogćńem zwiększenia

zwiększyć o kwotę
zwiększyć o kwotę

rozdz.80150- realizacja zadań wymagająrych stosowania specjalnej oęanizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i mlodzieży w szkołach podstawowych
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120- składki na Fundusz Pracy

dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza
rozda85401- świetlice szkolne
§ 3020- wydatki osobowe niezal|czane do wynagrodzeń
§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§2.
DokonaĆ zmian w Szkole Podstawowej w planie finansowym zadań zleconych na 2021r. w bnmieniu załącznika nr lb w sposób
następujący:
dział 801_ ośwaata iwychowanie
rozdz.80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materialów ćwiczeniowych
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaĘcznych i kiążek - dotacja

Plan po zmianach 13 337 069,37
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2 648,25

2648,25
2 648,25
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