ZARZĄDZENIE

N R OR.0050.34.2022

Wójta Gminy Turawa
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy w 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 127 500,00 zł.
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA
127 500,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność
127 500,00
par. 2010
dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom( związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami
127 500,00

§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 153 722,00 zł.
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz.85295 Pozostała działalność
Wydatki bieżące-zadania zlecone
W tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

127 500,00
127 500,00
127 500,00
1 197,00
1 303,00
125 000,00

DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

26 222,00
26 222,00
26 222,00

§3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 26 222,00 zł
DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące, w tym wydatki na realizację zadań statutowych

26 222,00
26 222,00
26 222,00

Uzasadnienie:
1. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Opolu nr FB.I.3111.1.28.2022.JF
2. Zmiany dokonuje się ze względu na przeznaczenie środków na wynagrodzenia
nauczycieli w związku z prowadzeniem dodatkowych zajęć
psychologiczno-pedagogicznych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Wójt Gminy Turawa
Dominik Pikos

