
WÓJT GMINY 
KRASO CIN 

ul. Macierzy Szkolnei 1 
qg~ los KrSOCifl Zarządzenie nr 89/20 

Wójta Gminy Krasocin z dnia 10 listopada 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 713) art. 257 pkt 1,3 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019.869 z zm.) oraz uchwały XVI/150/19 Rady Gminy w 

Krasocinie z dnia 18 grudnia 2019 r. zarządza się, co następuje: 

1. Dokonuje się  zwiększenia dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 

2. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 

3. Ogółem zwiększa się  plan budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę  

350.488 A. Budżet wynosi stronie dochodów budżetu 55.272.216,03 zł  a po stronie wydatków 

budżetu 65.606.459,67 zł  

4. Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy. 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. 	
WÓJT („MINI 

Ireneusz GUściński 



WÓJT GMINY 
ASoCIN 

nei iE mJ 
Nazwa KRASOCIN 
Nr dokumer1 1  89/20 
Data podjęcia 2020-11-10 
Rodzaj Plan dochodów 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Kwota 

7 
i  4 

85295 Pozostała działalność  26290,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań  
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 26290,00  

85501 Swiadczenie wychowawcze 321 737,00 

2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone 
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją  
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

321 737,00 

85513 

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 

2461,00 

2010 
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 

2461,00 

Razem: 
	

350 488,00 

O MINy 

„renei/sz Gljścjńsk1 
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WÓJT GMINY 
KRASOCIN 

ul. Macierzy Szkolnej I 
29-105 KrasOcin 

Nazwa jednostki sprawozdawczej KRASOCIN 

Nr dokumentu 89/20 

Data podjęcia 2020-11-10 

Rodzaj Plan wydatków 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Wartość  

W 	/ 
85295 Pozostała działalność  26 290,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 969,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3783,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 538,00 

85501 Świadczenie wychowawcze 321 737,00 

3110 Świadczenia społeczne 321 737,00 

85513 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 

2461,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2461,00 

Razem: 350 488,00 

WÓJ 

Ireneusk Gliścjńsk1  
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