
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 
zm.) i art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz uchwały nr 114/XIV/2019 Rady Gminy 
Miedźno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. 
poz. 490) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1.   Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z tabelą: 

Dział Wyszczególnienie Kwota 
(w złotych) 

1 2 3 
Dochody ogółem, z tego: 79 738,00 

dochody bieżące razem, z tego: 79 738,00 
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 
24 700,00 

 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 

24 700,00 

801 Oświata i wychowanie 55 000,00 
 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
55 000,00 

 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 

55 000,00 

855 Rodzina 38,00 
 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 

38,00 

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok zgodnie z tabelą: 

w tym: Wydatki 
Ogółem wydatki 

bieżące 
wydatki 

majątkowe Dział Rozdz. Wyszczególnienie 

kwota (w złotych) 
1 2 3 4 5 6 

Ogółem 79 738,00 79 738,00 0,00 
751  Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

24 700,00 24 700,00 0,00 

 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24 700,00 24 700,00 0,00 
  wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 

  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114,64 114,64 0,00 
  - wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
-114,64 -114,64 0,00 

  świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 700,00 24 700,00 0,00 
801  Oświata i wychowanie 55 000,00 55 000,00 0,00 
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 80195 Pozostała działalność 55 000,00 55 000,00 0,00 
  wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 

55 000,00 55 000,00 0,00 

855  Rodzina 38,00 38,00 0,00 
 85503 Karta Dużej Rodziny 38,00 38,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 38,00 38,00 0,00 
  w tym wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
38,00 38,00 0,00 

§ 2. Zmiany przedstawione w § 1 powodują, że w budżecie gminy na 2020 rok: 

1) plan dochodów wynosi 48.393.635,16 zł; 

2) plan wydatków wynosi 52.134.249,45 zł. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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