
         Zarządzenie Nr 696/2020 

            Burmistrza Lewina Brzeskiego  

        z dnia  27 października 2020r.   

 

w sprawie zmian w budżecie  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z  późn. zm.) oraz  art. 257 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 

2017r. poz. 2077 z późn. zm.) dokonuję zmian w budżecie gminy :  

§ 1 

Dokonuję następujących zmian w budżecie:  

- zwiększenie planowanych dochodów                    392.343,03 

- zwiększenie planowanych wydatków                    392.343,03  

- przeniesienie planowanych wydatków                         407,10 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na BIP 

 

 

         

 Burmistrz  

               Artur Kotara   

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 696/2020 Burmistrza 

Lewina Brzeskiego z dnia 27 października 2020r. 

 

 

I. Zwiększenie planowanych dochodów    -  392.343,03 

a) dochody  bieżące  

 

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota 

1 2 3 4 5 

1. 010  Rolnictwo i łowiectwo 372.443,03 

  01095 Pozostała działalność,  

w tym 

372.443,03 

§2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

 

 

372.443,03 

2. 855  Rodzina 19.900,00 

  85504 Wspieranie rodziny,  

w tym: 

19.900,00 

§2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących  

z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminom 

(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 

 

 

 

 

 

19.900,00 

Razem 392.343,03 

 

II. Zwiększenie planowanych wydatków     -  392.343,03 

a) wydatki bieżące  

 

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota 

1 2 3 4 5 

1. 010  Rolnictwo i łowiectwo 372.443,03 

  01095 Pozostała działalność,  

w tym: 

372.443,03 

 -wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone 

 

2.544,01 

-wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

369.899,02 



2. 855  Rodzina 19.900,00 

  85504 Wspieranie rodziny, 

w tym:  

19.900,00 

 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.900,00 

Razem 392.343,03 

 

III.  Przeniesienie planowanych wydatków        -        407,10 

a) wydatki bieżące  

- zmniejszenie  

Lp. Dz. Rodz. Nazwa Kwota 

1 2 3 4 5 

1. 801  Oświata i wychowanie 407,10 

  80101 Szkoły podstawowe 

w tym: 

407,10 

 -wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 

 

407,10 

Razem  407,10 

 

- zwiększenie    

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota 

1  2 3 4 5 

1. 801  Oświata i wychowanie 407,10 

  80153 Zapewnienie uczniom prawa do 

bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych,  

w tym 

 

 

 

407,10 

 -wydatki związane z realizacją zdań 

statutowych 

 

407,01 

Razem  407,10 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie:  

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków na kwotę ogółem 392.343,03zł zgodnie z 

pismem Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.40.2020.JK z dnia  20 października 2020r. na 

kwotę 372.443,03zł  z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego, zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr 

FB.I.3111.1.73.2020.KA z dnia 26 października 2020r. z przeznaczeniem na realizację 

świadczenia rządowego programu „Dobry start”. Przeniesienia w  ramach budżetu w kwocie 

407,10zł dotyczą zabezpieczenia środków w związku z zakupem podręczników 

edukacyjnych. 

 

 

   Burmistrz  

        Artur Kotara 

 

 

 

 


