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Wójta Gminy Krasocin z dnia 30 październik 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) art. 257 pkt 1,3 z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019.869 z zm.) oraz uchwały XVI/150/19 Rady Gminy w 

Krasocinie z dnia 18 grudnia 2019 r. zarządza się, co następuje: 

1. Dokonuje się  zwiększenia wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 

2. Budżet po wyżej wymienionych zmianach pozostaje bez zmian i wynosi po stronie 

dochodów budżetu 54.921.728,03 zł  a po stronie wydatków budżetu 65.255.971,67 zł  

3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Gminy. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Rodzaj Plan wydatków 

Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Wartość  

75023 Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu) 0,00 

4260 Zakup energii 2000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe -2000,00 

80101 zkoły podstawowe -36600,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -15000,00 

4260 rakup energii -11 800,00 

4280 akup usług zdrowotnych -5800,00 

4360 Spłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -1 800,00 

4410 odróże służbowe krajowe -2200,00 
80104 rzedszkola -7012,00 

4110 kładki na ubezpieczenia społeczne -3012,00 

4260 akup energii -4000,00 

80148 tołowki szkolne iprzedszkolne 25612,00 

4010 ynagrodzenia osobowe pracowników 23 300,00 

4040 lodatkowe wynagrodzenie roczne -1 688,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4000,00 
80150 ealizacja zadań  wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

.la dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 
18 000,00 
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85215 Dodatki mieszkaniowe -4000,00 

3110 Świadczenia społeczne -4000,00 
85219 Os,rodki pomocy społecznej 7000,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7022,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe -22,00 

85230 77 Pomoc w zakresie dozywt -3000,00"  

3110 Świadczenia społeczne 

ooc.1a repatriantów 

 -3000,00 

34 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia -2000,00 

8502 

4300 Zakup usług pozostałych 

wiśdczenia rodzinne, 
ubezpieczenia 

2000,00 

ź" 
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
0,00 

3110 Świadczenia społeczne -102726,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3900,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 404,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 352,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70,00 
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia -13000,00 
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4300 Zakup usług pozostałych 

wzkresie 

13 000,00 
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7400,00 

4260 Zakup energii -i 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych -4400,00 

4430 Różne opłaty i składki -2000,00 

Razem: 0,00 
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