ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2020
WÓJTA GMINY GODÓW
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Godów na 2020 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z 2020, poz.713), art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1, art. 258 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze
zmianami), oraz § 12 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Godów z dnia 23 grudnia
2019 roku w sprawie budżetu Gminy Godów na 2020 rok,
Zarządzam:
§ 1. 1.
dział

Dokonać zmiany w planie dochodów:
rozdział

751
75107

855
85502

85513

nazwa
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
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
Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
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
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
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

zwiększyć

zmniejszyć

49.420,00
49.420,00
49.420,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2. Plan dochodów po zmianach wprowadzonych w ust. 1 wynosi: 71.279.478,10 zł., z tego:
1) dochody bieżące: 65.145.162,07
2) dochody majątkowe: 6.134.316,03
3. Dokonać zmiany w planie wydatków bieżących:
dział

751

rozdział

nazwa

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
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zwiększyć

54.823,12

zmniejszyć

5.403,12
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sądownictwa
75107

801
80195

855
85502

85513

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

54.823,12

5.403,12

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

15.223,12

5.403,12

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15.223,12
5.403,12
39.600,00

Oświata i wychowanie

170,00

170,00

Pozostała działalność

170,00

170,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

170,00

170,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

170,00
170,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:

2.000,00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
kładki 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
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań

2.000,00

2.000,00

2.000,00
2.000,00

4. Plan wydatków po zmianach wprowadzonych w ust. 3 wynosi: 76.238.109,13 zł., z tego:
1) wydatki bieżące: 62.201.724,32
2) wydatki majątkowe: 14.036.384,81
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Godów
Mariusz Adamczyk
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