
  Zarządzenie Nr 167.A.2020 

Burmistrza Kietrza 

z dnia 13 listopada 2020 

 

 

w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok  

 
             Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713), art. 257  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 

r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020 zarządzam, co następuje:    

 

 

§ 1.1  Zwiększa się dochody budżetowe w  kwocie                                                                  40 263,65 zł 

 

 

Dochody bieżące 

Dz. 750  Administracja publiczna 270,00 

 § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

270,00 

Dz. 855  Rodzina 39 993,65 

 § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

39 993,65 

 

 

 

    2.  Zmniejsza się dochody budżetowe w  kwocie                                                          1 533 634,66 zł 

 

 

Dochody bieżące 

Dz. 852  Pomoc społeczna 134,66 

 § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

134,66 

Dz. 855  Rodzina 1 533 500,00 

 § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

64 200,00 

 § 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 

w wychowywaniu dzieci 

1 469 300,00 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe w  kwocie                                                                100 263,65 zł                                              

   

 

Wydatki bieżące 

Dz. 750  Administracja publiczna 270,00 

 Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne 270,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                            270,00                                      

                             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     270,00                  

Dz. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

4 000,00 

 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 

 w tym:                                                                                     

                       1.   Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           4 000,00 

Dz. 801  Oświata i wychowanie 26 000,00 

 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                         5 000,00                                      

                             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  5 000,00                  

 Rozdz. 80104 Przedszkola 17 000,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                         5 000,00                                      

                             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  5 000,00                  

                      2. Dotacje na zadania bieżące                                                                              12 000,00 

 Rozdz. 80195 Pozostała działalność 4 000,00 

 w tym:                                                                                     

                      1.   Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                         4 000,00         

                            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  4 000,00 

Dz. 851  Ochrona zdrowia 30 000,00 

 Rozdz. 85195 Pozostała działalność 30 000,00 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                      30 000,00 

                             - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                30 000,00 

Dz. 855  Rodzina 39 993,65 

 Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

39 877,00 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                        1 161,00 

                                - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               1 161,00 

                          2.   Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      38 716,00 

 Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny 116,65 

 w tym:                                                                                     

                         1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                           116,65 

                              - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    116,65 

 

 

      2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w  kwocie                                                           1 593 634,66 zł                                              

  

 

Wydatki bieżące 

Dz. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

4 000,00 

 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 



 w tym:                                                                                     

                          1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                       4 000,00 

                              - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 4 000,00 

Dz. 758  Różne rozliczenia 34 000,00 

 Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 34 000,00 

 w tym:                                                                                     

                           1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                    34 000,00 

                                - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego            34 000,00 

Dz. 801  Oświata i wychowanie 22 000,00 

 Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12 000,00 

 w tym:                                                                                     

                             1. Dotacje na zadania bieżące                                                                       12 000,00 

 Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00 

 w tym:                                                                                     

                              1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                 10 000,00 

                                    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         10 000,00 

Dz. 852  Pomoc społeczna 134,66 

 Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 134,66 

 w tym:                                                                                     

                              1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                          2,64 

                                    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                  2,64 

                               2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        132,02 

Dz. 855  Rodzina 1 533 500,00 

 Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 1 469 300,00 

 w tym:                                                                                     

                              1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                 11 660,00    

                                    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         10 000,00 

                                    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                           1 660,00            

                              2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               1 457 640,00 

 Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 64 200,00 

 w tym:                                                                                     

                              1. Wydatki bieżące jednostek  budżetowych, w tym:                                   2 100,00 

                                   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            1 600,00 

                                   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               500,00  

                               2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   62 100,00 

 

 

 

§ 3. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł: 

 

Dochody-         52 837 771,81 

Wydatki-         54 930 945,35 

Przychody-        3 098 173,54 

Rozchody-         1 005 000,00 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

Burmistrz Kietrza 

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 


