ZARZĄDZENIE NR 37/2020
WÓJTA GMINY KAMIENNIK
z dnia 8 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm) oraz art. 258 pkt.4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), w związku z art. 15 zn
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
zarządzam co następuje:
§ 1. 1.Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 45 000,00 zł
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet wynosi:
1. Dochody ogółem:
w tym dochody bieżące:
dochody majątkowe
2. Przychody:
3. Wydatki:
w tym wydatki bieżące:
wydatki majątkowe
4. Rozchody:

19 017 699,10 zł
18 627 799,10 zł
389 900,00 zł
1 700 000,00 zł
20 469 015,10 zł
18 576 765,10 zł
1 892 250,00 zł
248 684,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Signed by /
Podpisano przez:
Kazimierz Cebrat
Date / Data:
2020-04-10 07:54

Załącznik
do zarządzenia nr 37/2020
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 08.04.2020 r.

Plan dochodów bieżących
(w zł)
Plan na 2020 rok
Dział

§

Źródło dochodów

w tym:
dotacje i środki na
progr.z udziałem
środków art..5 ust.1
pkt 2 i 3

ogółem
1

2

3

4

Oświata i wychowanie

801

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
2057
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
2059
lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego.
Razem dochody bieżące

45 000,00

38 083,50

38 083,50

6 916,50

6 916,50

45 000,00

45 000,00

Plan wydatków bieżących

Dział

Rozdz.

(w zł)

Nazwa

Plan
na 2020 r.
(5)

1

2

3

Oświata i wychowanie

801
80101

5

45 000,00

Szkoły podstawowe
Razem wydatki bieżące

z tego wyodrębnia
się:
wydatki na programy
finansowane z
udziałem środków
art.5 ust.1 pkt 2 i 3
5

4

45 000,00
45 000,00

45 000,00
45 000,00

45 000,00

45 000,00

Uzasadnienie:
Dotacja celowa pozyskana na projekt „Zdalna szkoła” przeznaczona jest na wyposażenie uczniów
w sprzęt umożliwiający realizację obowiązku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii.

