
         Zarządzenie Nr 718/2020 

            Burmistrza Lewina Brzeskiego  

        z dnia 30 listopada 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:  

- zmniejszenie planowanych dochodów               32.600,78 

- zmniejszenie planowanych wydatków          32.600,78  

 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 718/2020 Burmistrza 

Lewina Brzeskiego z dnia  30 listopada  2020r. 

 

I.  Zmniejszenie planowanych dochodów  -   32.600,78 

a) dochody  bieżące  

zmniejszenie 

Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota 

1 2 3 4 5 

1. 801  Oświata i wychowanie 13.478,00 

  80104 Przedszkola, 

w tym 

13.000,00 

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

 

 

 

13.000,00 

  80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego,  

w tym: 

 

 

 

 

 

 

478,00 

  §2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

 

 

 

478,00 

2. 852  Pomoc społeczna 10.400,00 

  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe,  

w tym: 

 

 

10.000,00 

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

 

 

 

10.000,00 

  85519 Ośrodki pomocy społecznej,  

w tym: 

 

400,00 

§2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

 

 

 

400,00 

3. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 8.722,78 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów o  



charakterze socjalnym,  

w tym: 

8.722,78 

  §2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

 

 

 

8.722,78 

Razem  32.600,78 

 

II. Zmniejszenie planowanych wydatków     -      32.600,78 

a) wydatki bieżące 

Lp. Dz. Rodz. Nazwa Kwota 

1. 801  Oświata i wychowanie 13.478,00 

  80104 Przedszkola,  

w tym: 

13.000,00 

 -wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone 

 

13.000,00 

  80149 Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w 

przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego,  

w tym: 

 

 

 

 

 

 

478,00 

   - wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone 

 

478,00 

2. 852  Pomoc społeczna 10.400,00 

  85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 

naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe,  

w tym: 

 

 

10.000,00 

 - świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

10.000,00 

85519 Ośrodki pomocy społecznej,  

w tym: 

400,00 

 - wydatki związane z realizacja zadań 

statutowych 

 

400,00 

3. 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 8.722,78 

  85415 Pomoc materialna dla uczniów o 

charakterze socjalnym,  

w tym: 

 

8.722,78 

   - świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

 

8.722,78 

Razem  32.600,78 

 



 

Uzasadnienie:  

Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków na kwotę ogółem 32.600,78 zł dotyczą 

zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr FB.I.3111.1.36.2020.AS z dnia  27 listopada  

2020r. na kwotę  13.478,00 zł  w związku ze zmianą dotacji udzielonej na podstawie 

przeprowadzonej analizy potrzeb, zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr 

FB.I.3111.2.199.2020.JK  z dnia 27 listopada 2020r. na kwotę  10.000,00zł  w związku ze 

zmianą dotacji na podstawie weryfikacji potrzeb, pismem Wojewody Opolskiego nr 

FB.I.3111.1.51.2020.KA z dnia 27 listopada 2020r. na kwotę  400,00zł w związku ze 

zmniejszeniem dotacji na podstawie analizy potrzeb oraz pismem Wojewody Opolskiego nr 

FB.I.3111.2.197.2020.AS z dnia 26 listopada 2020r. na kwotę 8.722,78zł w związku ze 

zmniejszeniem dotacji na podstawie przeprowadzonej weryfikacji potrzeb.  

  

 

 

   Burmistrz  

        Artur Kotara 

 

 

 

 


