
Zarządzenie nr 63/2020 

Wójta Gminy Bojanów 

z dnia 18 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) 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 28.174,00 zł 

- jak poniżej 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

dochodów 

Dział 852 – Pomoc społeczna   9.639,00 

Ośrodki wsparcia 85203  8.309,00 

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 8.309,00 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

85228  1.330,00 

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 1.330,00 

Dział 855 - Rodzina   18.535,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 

85513  18.535,00 
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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 18.535,00 

Ogółem :                                                                                                                        28.174,00 

 

§ 2 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2020 ogółem o kwotę 144.174,00 zł 

- jak poniżej 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

wydatków 

Dział 750 – Administracja publiczna   5.000,00 

Urzędy gmin(miast i miast naprawach powiatu) 75023  4.000,00 

Zakup materiałów i wyposażenia  4210 4.000,00 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075  1.000,00 

Wynagrodzenie bezosobowe  4170 1.000,00 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

  5.500,00 

Zarządzanie kryzysowe 75421  5.500,00 

Zakup materiałów i wyposażenia ( zapobieganie, 

przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 – zakup 

środków dezynfekujących, rękawic, masek 

ochronnych, osłon ochronnych ) 

 4210 5.500,00 

Dział 852 – Pomoc społeczna   9.639,00 

Ośrodki wsparcia 85203  8.309,00 

Zakup materiałów i wyposażenia  4210 3.309,00 

Zakup usług remontowych  4270 5.000,00 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

85228  1.330,00 

Zakup usług pozostałych  4300 1.330,00 
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Dział 855 – Rodzina    118.935,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

85502  100.000,00 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4110 100.000,00 

Wspieranie rodziny 85504  400,00 

Zakup usług pozostałych  4300 400,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna 

85513  18.535,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne  4130 18.535,00 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  5.100,00 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004  4.000,00 

Zakup materiałów i wyposażenia  4210 4.000,00 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015  1.100,00 

Zakup materiałów i wyposażenia  4210 1.100,00 

Ogółem :                                                                                                                         144.174,00 

 

§ 3 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2020 ogółem o kwotę 116.000,00 zł 

- jak poniżej 

Treść Rozdział § Zmniejszenie 

wydatków 

Dział 750 – Administracja publiczna   5.000,00 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075  1.000,00 

Zakup usług pozostałych  4300 1.000,00 

Pozostała działalność 75095  4.000,00 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  3030 4.000,00 

Dział 758 – Różne rozliczenia   5.500,00 

Rezerwy ogólne i celowe 75818  5.500,00 

Rezerwy (celowa na realizację zadań własnych  

|z zakresu zarządzania kryzysowego) 

 4810 5.500,00 
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Dział 855 – Rodzina    100.400,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

85502  100.000,00 

Świadczenia społeczne  3110 100.000,00 

Wspieranie rodziny 85504  400,00 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

 4700 400,00 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

  5.100,00 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004  4.000,00 

Zakup usług pozostałych  4300 4.000,00 

Pozostała działalność 90095  1.100,00 

Zakup energii  4260 1.100,00 

Ogółem :                                                                                                                         116.000,00 

 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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