ZARZĄDZENIE NR 46/2020
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 15 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.), 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.), art. 15 zn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca
2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.
poz. 374 ze zm.) Wójt Gminy Brenna, zarządza co następuje:
§ 1. W związku z umową o powierzenie grantu nr 126/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z informacji 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:
67.423,92zł
2. w § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę: 67.423,92zł
3. w § 2 pkt 1 łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna ulega zwiększeniu o kwotę:
67.423,92zł
4. w § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę: 67.423,92zł
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):
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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
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80101

Treść

Plan zwiększenie

z tego
wydatki bieżące
zwiększenie

Oświata i wychowanie

67.423,92

67.423,92

z tego wydatki na
programy finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększenie
67.423,92

Szkoły podstawowe

67.423,92

67.423,92

67.423,92

7. 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:
67.423,92zł. 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.

z up. Wójta Gminy Brenna
Zastępca Wójta Gminy
Brenna
Dariusz Jakubiec
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