
  

  Zarządzenie Nr 192.A.2020 

Burmistrza Kietrza 

z dnia 31 grudnia 2020 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok  

 
             Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713), art. 257  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020 zarządzam, co następuje:    

 

 

 

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe w  kwocie                                                               237 302,78 zł                                              

   

 

Wydatki bieżące 

Dz. 750  Administracja publiczna 2 851,00 

 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 851,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                         2 851,00 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   2 851,00 

Dz. 801  Oświata i wychowanie 201 922,28 

 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 24 000,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       24 000,00 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 24 000,00 

 Rozdz. 80104 Przedszkola 13 087,03 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       13 087,03 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 13 087,03 

 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 9 185,50 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                         9 185,50 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   9 185,50 

 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 16 958,02 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       16 958,02 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 16 958,02 

 Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 691,73 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                         1 691,73 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   1 691,73 

 Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

27 000,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       27 000,00 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 27 000,00 



  

 Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych 

110 000,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                     110 000,00 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               110 000,00 

Dz.  852  Pomoc społeczna 15 575,00 

 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 522,00 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                      14 522,00 

                              - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 9 100,00      

                             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  5 422,00  

 Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 053,00 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                        1 053,00 

                             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  1 053,00 

Dz.  854  Edukacyjna opieka wychowawcza 2 254,35 

 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 2 254,35 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                        2 254,35 

                             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  2 254,35   

Dz.  855  Rodzina 14 700,15 

 Rozdz. 85501  Świadczenie wychowawcze 830,00 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                           830,00 

                              - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    830,00 

 Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

10 050,00 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                      10 050,00 

                              - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               10 050,00 

 Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 3 820,15 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                        3 820,15  

                              - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      61,15 

                             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  3 759,00 

 

 

      2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w  kwocie                                                              237 302,78 zł                                              

  

Wydatki bieżące 

Dz. 750  Administracja publiczna 2 851,00 

 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 851,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                            2 851,00 

Dz. 801  Oświata i wychowanie 201 922,28 

 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 83 906,60 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       78 906,60 

                            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 49 500,00             

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 29 406,60 

                       2.  Dotacje na zadania bieżące                                                                              5 000,00 

 Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 000,00 



  

 w tym:                                                                                     

                       1.  Dotacje na zadania bieżące                                                                              2 000,00 

 Rozdz. 80104 Przedszkola 23 747,89 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       20 247,89 

                            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 18 000,00  

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   2 247,89 

                       2.  Dotacje na zadania bieżące                                                                             3 500,00 

 Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 6 000,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                         6 000,00 

                            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   6 000,00 

 Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 13 000,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       13 000,00 

                            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 13 000,00 

 Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 18 000,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       18 000,00 

                            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 18 000,00 

 Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

2 500,00 

 w tym:                                                                                     

                       1.  Dotacje na zadania bieżące                                                                              2 500,00 

 Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych 

38 000,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       29 000,00 

                            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 11 000,00 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 18 000,00 

                       2.  Dotacje na zadania bieżące                                                                              9 000,00 

 Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w gimnazjach, klasach 

dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 

w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 

technikach, szkołach policealnych, branżowych 

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej 

zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych 

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach 

artystycznych 

2 500,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                         2 500,00 

                            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   2 500,00 

 Rozdz. 80195 Pozostała działalność 12 267,79 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       12 267,79 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 12 267,79 

Dz.  852  Pomoc społeczna 15 575,00 

 Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 6 972,30 



  

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                        6 972,30 

                             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  6 972,30 

 Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

499,70 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                               499,70 

 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 050,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                         6 000,00 

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                   6 000,00 

                     2.   Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             1 050,00 

 Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 053,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                            1 053,00 

Dz.  854  Edukacyjna opieka wychowawcza 2 254,35 

 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 2 254,35 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                        2 254,35 

                             - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 2 254,35   

Dz.  855  Rodzina 14 700,15 

 Rozdz. 85501  Świadczenie wychowawcze 830,00 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                           830,00 

                               - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  830,00 

 Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

10 050,00 

 w tym:                                                                                     

                         1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         10 050,00 

 Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 3 820,15 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                        3 820,15 

                              - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 2 609,15           

                             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  1 211,00 

 
 

 

§ 2. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł: 

 

Dochody-         53 131 819,75 

Wydatki-         55 224 993,29 

Przychody-        3 098 173,54 

Rozchody-         1 005 000,00 

 

 

 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 

Zastępca Burmistrza 

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz 
 


