
  Zarządzenie Nr 139.A.2020 

Burmistrza Kietrza 

z dnia 30 września 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 dochody budżetowe w  kwocie                                                                 23 765,00 zł 

 

 

Dochody bieżące 

Dz. 852  Pomoc społeczna 10 500,00 

 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

10 500,00 

Dz. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 765,00 

 § 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 

w całości przez budżet państwa w ramach programów 

rządowych 

765,00 

Dz. 855  Rodzina 12 500,00 

 § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

12 500,00 

 

 

 

       2.  Zmniejsza się dochody budżetowe w  kwocie                                                              11 987,42 zł 

 

 

Dochody bieżące 

Dz. 750  Administracja publiczna 7 000,00 

 § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

7 000,00 

Dz. 852  Pomoc społeczna 4 987,42 

 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

4 987,42 

 

 

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe w  kwocie                                                               53 765,00 zł                                              

  

 

Wydatki bieżące 

Dz. 852  Pomoc społeczna 40 500,00 

 Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

10 500,00 



 w tym:                                                                                     

                            1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      10 500,00 

 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 30 000,00 

 w tym:                                                                                     

                                 1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                            30 000,00 

                                     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                        30 000,00 

Dz. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 765,00 

 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

765,00 

 w tym:                                                                                     

                            1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           765,00 

Dz. 855  Rodzina 12 500,00 

 Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 12 500,00 

 w tym:                                                                                     

                             1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                     400,00 

                                     - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               80,00 

                                     - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             320,00 

                                2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  12 100,00 

 

 

 

     2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w  kwocie                                                                  41 987,42 zł 

 

 

Wydatki bieżące 

Dz. 750  Administracja publiczna 7 000,00 

 Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 7 000,00 

 w tym:                                                                                     

                            1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                     7 000,00 

                                    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           7 000,00 

Dz. 852  Pomoc społeczna 34 987,42 

 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 30 000,00 

 w tym:                                                                                     

                                      1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                         30 000,00 

                                     - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                        30 000,00 

 Rozdz. 85295 Pozostała działalność 4 987,42 

 w tym:                                                                                     

                                 1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                4 987,42 

                                     - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         4 987,42 

 

 

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

 

Dochody-         53 931 985,70 

Wydatki-         55 174 382,47 

Przychody-        2 247 396,77 

Rozchody-         1 005 000,00 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Burmistrz Kietrza  

/-/ Dorota Przysiężna - Bator 





 



  

 

 


