
ZARZĄDZENIE NR 5/2020
WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
gminy na 2020r

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019r, poz.869) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 2 "plan wydatków na 2020 r "do uchwały budżetowej na 2020r 
zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Plan dochodów na 2020 r wynosi - 17.164.637,73 zł z tego :

a) bieżące w kwocie - 17.161.637,73 zł

b) majątkowe w kwocie - 3.000,00 zł Plan wydatków na 2019 r wynosi - 16.935.973,73 zł z tego :

a) bieżące w kwocie - 16.405.973,73 zł

b) majątkowe w kwocie - 530.000,00 zł

§ 3. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Gniewoszów
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Zał.Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020  Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 24.01.2020r

Tabela Nr 2 plan wydatków budżetu gminy Gniewoszów na 2020r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 5 323 917,94 0,00 5 323 917,94

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 000,00 -310,00 4 690,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek  
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków  
powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków  
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

5 000,00 -310,00 4 690,00

85513

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

17 000,00 310,00 17 310,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 000,00 310,00 17 310,00

Razem: 16 935 973,73 0,00 16 935 973,73
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