
Zarządzenie nr 31/2020 

Wójta Gminy Bojanów 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

                                  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach  publicznych  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2020 ogółem o kwotę 143.950,82 zł 

- jak poniżej 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

dochodów 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo   70.848,82 

Pozostała działalność 01095  70.848,82 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 70.848,82 

Dział 750 – Administracja publiczna   3.948,00 

Urzędy wojewódzkie 75011  3.948,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 3.948,00 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna   3.154,00 

Ośrodki wsparcia 85203  3.154,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

 2010 3.154,00 



(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

Dział 855 - Rodzina   66.000,00 

Świadczenia wychowawcze 85501  1.000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadnia bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci 

 2060 1.000,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenia  z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

85502  57.600,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 57.600,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

85513  7.400,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 7.400,00 

Ogółem :                                                                                                                         143.950,82 

 

 



§ 2 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2020 ogółem o kwotę  69.830,00 zł 

- jak poniżej 

 

Treść Rozdział § Zmniejszenie 

dochodów 

Dział 852 – Pomoc społeczna   55.530,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  

w centrum integracji społecznej 

85213  2.300,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 2030 2.300,00 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emertytalne i rentowe 

85214  5.200,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 2030 5.200,00 

Zasiłki stałe 85216  28.800,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 2030 28.800,00 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

85228  19.230,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 19.230,00 

Dział 855 - Rodzina   14.300,00 

Wspieranie rodziny 85504  14.300,00 



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 14.300,00 

Ogółem :                                                                                                                         69.830,00 

 

§ 3 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 ogółem o kwotę 143.950,82 zł 

- jak poniżej 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

wydatków 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo   70.848,82 

Pozostała działalność 01095  70.848,82 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  4010 900,00 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4110 153,90 

Zakup materiałów i wyposażenia  4210 335,29 

Różne opłaty i składki  4430 69.459,63 

Dział 750 – Administracja publiczna   3.948,00 

Urzędy wojewódzkie 75011  3.948,00 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  4010 3.302,38 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4110 564,71 

Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 4120 80,91 

Dział 852 – Pomoc społeczna   3.154,00 

Ośrodki wsparcia 85203  3.154,00 

Zakup usług pozostałych  4300 3.154,00 

Dział 855 - Rodzina   66.000,00 

Świadczenia wychowawcze 85501  1.000,00 

Zakup usług pozostałych  4300 1.000,00 



Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

85502  57.600,00 

Świadczenia społeczne  3110 45.600,00 

Wynagrodzenia bezosobowe  4170 2.000,00 

Zakup materiałów i wyposażenia  4210 5.000,00 

Zakup usług pozostałych  4300 5.000,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

85513  7.400,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  4130 7.400,00 

Ogółem :                                                                                                                         143.950,82 

 

§ 4 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 ogółem o kwotę 69.830,00 zł 

- jak poniżej 

Treść Rozdział § Zmniejszenie 

wydatków 

Dział 852 – Pomoc społeczna   55.530,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

85213  2.300,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  4130 2.300,00 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

85214  5.200,00 

Świadczenia społeczne  3110 5.200,00 

Zasiłki stałe 85216  28.800,00 

Świadczenia społeczne  3110 28.800,00 



Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

85228  19.230,00 

Zakup usług pozostałych  4300 19.230,00 

Dział 855 – Rodzina   14.300,00 

Wspieranie rodziny 85504  14.300,00 

Świadczenia społeczne  3110 14.300,00 

Ogółem :                                                                                                                         69.830,00 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


