
`       Z A R Z Ą D Z E N I E     N R OR.0050.96.2020 

 

Wójta Gminy Turawa 

 

z dnia 27 październik 2020 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy w 2020 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 155 418,00 zł.  

 

Dz. 855 RODZINA                                                       152 008,00 

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-sz alimentacyjny oraz składki na 

ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego                                       152 008,00 

Dochody bieżące – zadania zlecone                     152 008,00 

par. 2010 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 

  na real. zadań bież. z zakresu admin. rządowej 

             oraz innych zadań zlec.                                 152 008,00 
 

Dz. 855 RODZINA                                                           3 410,00 

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny                                                                                  3 410,00 

Dochody bieżące – zadania zlecone                         3 410,00 

par. 2010 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 

  na real. zadań bież. z zakresu admin. rządowej 

             oraz innych zadań zlec.                                      3 410,00 

 

§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 189 418,00 zł. 

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZN A                                                           34 000,00                           

Rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                         34 000,00 

Wydatki bieżące – zadania własne                      34 000,00  

w tym: - na realizację zadań statutowych                                                                34 000,00 

 

Dz. 855 RODZINA                                                       152 008,00 

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-sz alimentacyjny oraz składki na 

ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego                                       152 008,00 

Wydatki bieżące – zadania zlecone                     152 008,00 

w tym: - wynagrodzenia i pochodne                                                                  10 450,00 

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          141 558,00 

 

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny                                                                                 3 410,00 

Wydatki bieżące – zadania zlecone                        3 410,00 

w tym: - wynagrodzenia i pochodne                                                                        88,00 

            - świadczenia na rzecz osób fizycznych           3 300,00 

 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                               22,00 

 

 

             



§ 3. Zmniejsza  się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 34 000,00 zł. 

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZN A                                                           34 000,00                           

Rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                         34 000,00 

Wydatki bieżące – zadania własne                      34 000,00  

w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                    34 000,00 

 

Uzasadnienie: 

 

1. Zmiany dokonuje się na podstawie pism Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydz. 

Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.73.2020.KA z dnia 26.10.2020 r.,  

Nr FB.I.3111.1.77.2020.JK z dnia 27.10.2020 r. 

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących z wynagrodzeń i pochodnych 

na realizację zadań statutowych w celu urealnienia planu wydatków na 2020 r. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Wójt Gminy Turawa 

Dominik Pikos 

 

 


