
ZARZĄDZENIE NR 61/2020 
WÓJTA GMINY MIEDŹNO 

z dnia 30 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.) 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: 3 150,00 

dochody bieżące razem, z tego: 3 150,00 
855 Rodzina 3 150,00 

 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 

3 150,00 

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 3 150,00 3 150,00 0,00 
855  Rodzina 3 150,00 3 150,00 0,00 

 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 

3 150,00 3 150,00 0,00 

  wydatki jednostek budżetowych 3 150,00 3 150,00 0,00 
  w tym wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 
3 150,00 3 150,00 0,00 

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

1) plan dochodów wynosi 48.396.785,16 zł; 

2) plan wydatków wynosi 52.137.399,45 zł. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt Gminy Miedźno 
 
 

Piotr Derejczyk 
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