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KRASO(N .. 	Zarządzenie nr 100/20 

ul. Macicry Szkolnej 
29-105,K1

Wó jta Gminy Krasocin z dnia 7 grudnia 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 zm;. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378)) art. 257  pkt 1,3 z ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 20 19.869 z póz. zm) art. 15zo 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COyID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 i  567)  zmienionej ustawą  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COyID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 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  

61.500 zł. Budżet wynosi stronie dochodów budżetu 55.874.485,26 zł  a po stronie wydatków 

budżetu 67.453.919,39  zł  

4. Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy. 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Nazwa jedńostki sprawozdawczej KRASOCIN 

Nr dokumentu „ 100120 

Data podjęcia 2020-12-07 

Rodzaj Plan dochodów 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Kwota 

758 Różne rozliczenia 61 500,00 

75801 Część  oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 61 50000 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 61 50000 

801 Oświata i wychowanie 0,00 
8Q10 Szkoły podstawowe 0,00 

2057 

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, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

10759,00 

2059 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z Lidziałem środków 
„europejskich oraz środków, o których mowa wart 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego 

-10759,00 

Razem: 61 500,00 
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Nazwa jednośtki sprawozdawczej KRASOCIN 

Nr dóktrnientu 100/20 

Data podjęcia 2020-12-07 

Rodzaj Plan wydatków 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Wartość  

700 Gospodarka mieszkaniowa 0)00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -10000,00 

750 Admłnłstracja publiczna 0,00 

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -1 095,00 

4260 Zakup energii -1 019,00 

4300 Zakup usług pozostałych 800,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -800,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 2114,00 

801 Oświatal wychowanie 61 500,00 

80101 Szkoły podstawowe 62 135,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  61 500,00 

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 759,00 

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek -10759,00 

4260 Zakup energii -654,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -889,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 2178,00 

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -635,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych -635,00 

80150 Realizacja zadań  wymagających  stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

0,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -264,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych 203,00 

852 Pomoc społeczna o0o 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  -420,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 000 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -591.55 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe -3240,02 

4300 Zakup usług pozostałych 3831,57 

855 Rodzina 0,00 

85502 „%wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

3,00 

2910 
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

3,00 

85504 Wspieranie rodziny -3,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  -3,00 

900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska 0400 

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 0,00 

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne -14510,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200.00 

4300 Zakup usług pozostałych 13310,00 

90095 Pozostała działalność  0.00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  4500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -2000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe -2500,00 

921 Kuttura I ochronadzledzlctwa narodowego Dolo 
92195 Pozostała działalność  0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -5000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 
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Nazwa jednostki sprawozdawczej KRASOCIN 

Nr dokumentu 100/20 

Data podjęcia 2020-12-07 

Rodzaj Plan wydatków 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Wartość  

926 Kultura fizyczna 000 

92605 Zadania w Zakresie kultury fizycznej 0.00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5500,00 

4300 Zakup usług pozostałych -5500,00 

Razem: 61 500,00 

WÓJT  4!iN 

IreneU82 G1eLń6k 

BeSTia 	 Strona 2 z 2 


