
       Z A R Z Ą D Z E N I E     N R OR.0050.111.2020 

 

Wójta Gminy Turawa 

 

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) 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. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 57 153,08 zł.  
                         

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA                                                                                55 579,00 

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum          

integracji społecznej                                                                                                        384,00 

Dochody bieżące – zadania własne                                                                                 384,00 

par. 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 

  na real. własnych zadań bieżących gmin                                                            384,00 

 
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz 

wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za 

osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, 

osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny                        46 000,00                                                                         

Dochody bieżące – zadania własne                                                                               46 000,00 

par. 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 

  na real. własnych zadań bieżących gmin                                                         46 000,00 

 

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe                                                                                                         1 695,00 

Dochody bieżące – zadania własne                                                                               1 695,00 

par. 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 

  na real. własnych zadań bieżących gmin                                                          1695,00 

 

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                   400,00 

Dochody bieżące – zadania własne                                                                                  400,00 

par. 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 

  na real. własnych zadań bieżących gmin                                                            400,00 

 

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           2 100,00                                          

Dochody bieżące – zadania własne                                                                                 2 100,00 

par. 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 

  na real. własnych zadań bieżących gmin                                                            2 100,00 

 

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                  5 000,00 

Dochody bieżące – zadania własne                                                                                 5 000,00 

par. 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 

  na real. własnych zadań bieżących gmin                                                            5 000,00 

 



Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                       1 574,08 

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                       1 574,08 

Dochody bieżące – zadania własne                                                                               1 574,08 

par. 2030 dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa 

  na real. własnych zadań bieżących gmin                                                    1 574,08 

       

§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę  20 300,00 zł. 

 

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                       9 000,00                                                      

Rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                            9 000,00 

Wydatki bieżące – zadania własne                         9 000,00 

W tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 9 000,00 

 

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ                      10 000,00                                                     

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                     10 000,00 

Wydatki bieżące – zadania własne                       10 000,00 

W tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               10 000,00 

 

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA                                                                                1 300,00                                                     

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe                                                                                     1 300,00 

Wydatki majątkowe – zadania własne                                   1 300,00 

W tym: wydatki na zadania inwestycyjne                                                                        1 300,00 

 

§ 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 77 453,08  zł. 

 

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                       9 000,00                                                      

Rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                               9 000,00 

Wydatki bieżące – zadania własne                         9 000,00 

W tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 9 000,00 

 

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ                      10 000,00                                                     

Rozdz. 75495 Pozostała działalność                                                                             10 000,00 

Wydatki bieżące – zadania własne                       10 000,00 

W tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               10 000,00 

 

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA                                                                                55 579,00 

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum          

integracji społecznej                                                                                                        384,00 
Wydatki bieżące - zadania własne              384,00 

W tym:  wydatki na realizację zadań statutowych                                                             384,00 

 

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i 

pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z 

koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem rodziny                                                                                           46 000,00 
Wydatki bieżące - zadania własne            46 000,00 

W tym:  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            46 000,00 

 



Rozdz. 85216 Zasiłki stałe                                                                                                         1 695,00 

Wydatki bieżące - zadania własne             1 695,00 

W tym:  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             1 695,00 

 

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                   400,00 

Wydatki bieżące - zadania własne               400,00 

W tym:  wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                                 400,00 

 

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           2 100,00                                          
Wydatki bieżące - zadania własne               2 100,00 

W tym:  wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                                2 100,00 

 

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                  5 000,00 

Wydatki bieżące - zadania własne              5 000,00 

W tym:  wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              5 000,00 

 

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                       1 574,08 

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                       1 574,08 
Wydatki bieżące - zadania własne             1 574,08 

W tym:  wydatki na realizację zadań statutowych                                                            1 574,08 

 

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA                                                                                1 300,00                                                     

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe                                                                                     1 300,00 

Wydatki bieżące – zadania własne                         1 300,00 

W tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 1 300,00 

Uzasadnienie: 

 

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

Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.2.199.2020.JK z dnia 27.11.2020 r., 

FB.I.3111.2.197.2020.AS z dnia 26.11.2020 r., FB.I.3111.1.51.2020.KA z  

dnia 26.11.2020 r., FB.I.3111.2.195.2020.JK z dnia 30.11.2020 r.,  

FB.I.3111.1.28.2020.MN z dnia 26.11.2020 r.,  FB.I.3111.2.196.2020.MN z dnia 

26.11.2020 r. 

 

2. Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących i majątkowych w 

działach klasyfikacji budżetowej w celu urealnienia planu wydatków budżetowych. 

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

/-/ Wójt Gminy Turawa 

Dominik Pikos 

 

 

 

 


