Zarządzenie Nr 691 / 2020
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. ) art. 257 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.
869; zm. poz. 1622, poz.2020, z 2020r. poz. 284 ) dokonuję zmian w budżecie gminy:
§ 1.
Dokonuję następujących zmian w budżecie:
- zmniejszenie planowanych dochodów

5.994,90 zł

- zmniejszenie planowanych wydatków

5.994,90 zł

- zwiększenie planowanych dochodów

98.271,81 zł

- zwiększenie planowanych wydatków

98.271,81 zł

- przeniesienie planowanych wydatków

61.000 zł
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP

Burmistrz
Artur Kotara

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Lewina Brzeskiego
Nr 691/2020
z dnia 13 października 2020 r.

I. Zmniejszenie planowanych dochodów

5.994,90 zł

a) dochody bieżące 5.994,90 zł
1. Dz. 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

669,93 zł
669,93 zł

do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych
w tym:
§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

669,93 zł

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)
ustawami.
2. Dz. 852

Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

5.324,97 zł
5.324,97 zł

w tym :
§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

5.324,97 zł

państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin ( związków gmin, związków powiatowo- gminnych )
II. Zmniejszenie planowanych wydatków

5.994,90 zł

a) wydatki bieżące 5.994,90 zł
1. Dz. 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

669,93 zł
669,93 zł

do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

669,93 zł

2. Dz. 852

Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

5.324,97 zł
5.324,97 zł

w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
III. Zwiększenie planowanych dochodów
a) dochody bieżące

1. Dz. 852

5.324,97 zł
98.271,81 zł

98.271,81 zł

Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

66.171,81 zł
1.007 zł

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym :
§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

1.007 zł

realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

43,81 zł

w tym:
§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

43,81 zł

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)
ustawami.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe

65.121 zł

w tym :
§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

65.121 zł

realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin, związków powiatowo- gminnych)
2. Dz. 855

Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

32.100 zł
32.100 zł

w tym:
§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)
ustawami.

32.100 zł

IV. Zwiększenie planowanych wydatków
a) wydatki bieżące

1. Dz. 852

98.271,81 zł

98.271,81 zł

Pomoc społeczna

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

66.171,81 zł
1.007 zł

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym :
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

1.007 zł
43,81 zł

w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
Rozdział 85216 Zasiłki stałe

43,81 zł
65.121 zł

w tym :
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
2. Dz. 855

Rodzina

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

65.121 zł
32.100 zł
32.100 zł

w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

21.220 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

10.880 zł

V. Przeniesienie planowanych wydatków

61.000 zł

Zmniejszenia:
a) wydatki bieżące: 61.000 zł
1. Dz. 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

61.000 zł
61.000 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

61.000 zł

Zwiększenia:
a) wydatki bieżące: 61.000 zł
1. Dz. 801

Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

61.000 zł
16.000 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

16.000 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

45.000 zł

w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

45.000 zł

Uzasadnienie:
I.- II. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków w wysokości 5.994,90 zł
dotyczy otrzymania decyzji:
- Wojewody Opolskiego ( pismo z dn. 02.10.2020r. FB.I.3111.1.38.2020.S – kwota
669,93 )
- Wojewody Opolskiego ( pismo z dn. 28.09.2020r. FB.I.3111.1..29.2020.JKr – kwota
5.324,97)
III.- IV. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków w wysokości 98.271,81
dotyczy otrzymania decyzji:
- Wojewody Opolskiego ( pismo z dn. 08.10.2020r. FB.I.3111.1.50.2020.JKr – kwota
66.128,- )
- Wojewody Opolskiego ( pismo z dn. 05.10.2020r. FB.I.3111.1.2.2020.MN – kwota
43,81)
- Wojewody Opolskiego ( pismo z dn. 29.09.2020r. FB.I.3111.1.73.2020.JKr – kwota
32.100,-)
V. Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 61.000 zł dotyczy przeniesienia
środków z dowozów dzieci do szkół z przeznaczeniem na wydatki statutowe w
placówkach szkolnych i przedszkolnych .

Burmistrz
Artur Kotara

