ZARZĄDZENIE NR 44/2020
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Brenna na 2020 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Brenna, zarządza co
następuje:
§ 1. W związku z informacji Wojewody Śląskiego dokonuje zmian w uchwale Nr XII/136/19 Rady Gminy
Brenna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2020 rok:
1. w § 1 pkt 1 łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna ulega zwiększeniu o kwotę:
7.838,00zł
2. w § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę: 7.838,00zł
3. w § 2 pkt 1 łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna ulega zwiększeniu o kwotę:
7.838,00zł
4. w § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę: 7.838,00zł
5. w załączniku nr 1 do uchwały Nr XII/136/19 Rady Gminy Brenna z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2020 rok (Zestawienie planowanych dochodów budżetu
Gminy na 2020 rok):
Dział
801

Źródła dochodów

Plan dochodów
zwiększenie

Oświata i wychowanie
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo gminnych)

w tym
dochody
zwiększenie

7.838,00
7.838,00

bieżące
7.838,00
7.838,00

dochody
majątkowe
zwiększenie
0
0

6. w załączniku nr 2 do uchwały uchwale Nr XII/136/19 Rady Gminy Brenna z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2020 rok (Zestawienie łącznych kwot planowanych
wydatków budżetu Gminy Brenna):
Dział

Rozdział

801
80103

Treść

Plan
zwiększenie

z tego
wydatki bieżące
zwiększenie

z tego wydatki
jednostek
budżetowych –
wydatki na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane
zwiększenie

Oświata i wychowanie

7.838,00

7.838,00

7.838,00

z tego wydatki
jednostek
budżetowych –
wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań
zwiększenie
0

Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych

7.838,00

7.838,00

7.838,00

0

z tego
świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
zwiększenie

0

0

7. załącznik nr 10 do uchwały uchwale Nr XII/136/19 Rady Gminy Brenna z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2020 rok (Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych
z budżetu państwa na 2020 rok) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia
8. w załączniku nr 11 do uchwały uchwale Nr XII/136/19 Rady Gminy Brenna z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na 2020 rok (Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz
źródeł sfinansowania deficytu na 2020 rok) dochody i wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę:
7.838,00zł. Deficyt budżetu oraz sposób jego sfinansowania pozostaje bez zmian.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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Załącznik do zarządzenia Nr 44/2020
Wójta Gminy Brenna
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
Zestawienie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących
gmin sfinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2020 rok
Dział

Rozdział

801

Wyszczególnienie

Planowane
dochody ogółem
(dotacje
§ 2030)
464.804,00

Wydatki
bieżące ogółem

Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
Przedszkola

106.991,00

106.991,00

106.991,00

0

0

357.813,00

357.813,00

357.813,00

0

0

Pomoc społeczna

385.918,00

385.918,00

124.688,00

17.505,00

243.725,00

17.505,00

17.505,00

0

17.505,00

0

43.139,00

43.139,00

0

0

43.139,00

131.840,00

131.840,00

0

0

131.840,00

124.688,00

124.688,00

124.688,00

0

0

68.746,00

68.746,00

0

0

68.746,00

28.453,00

28.453,00

0

0

28.453,00

28.453,00

28.453,00

0

0

28.453,00

6.000,00

6.000,00

0

6.000,00

0

6.000,00

6.000,00

0

6.000,00

0

Oświata i wychowanie
80103
80104

852
85213

85214

85216
85219
85230
854
85415
925

92503

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, oraz
za osoby uczestniczące w
zajęciach centrum
integracji społecznej
Zasiłki okresowe, celowe i
pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy
społecznej
Pomoc w zakresie
dożywiania
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym
Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz
naturalne obszary i
obiety chronionej
przyrody
Rezerwaty i pomniki
przyrody

464.804,00

Wydatki jednostek budżetowych
Wynagrodzenia i
Wydatki związane
składniki od nich
z realizacją zadań
naliczane
statutowych
464.804,00
0

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
0

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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