ZARZĄDZENIE Nr V/214A/2020
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4, art. 235, art.
236, art. 247 ust 1 i 2, art. 254 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz § 95 ust. 2 Statutu Gminy
Frysztak i § 9 ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Frysztak Nr XV/134/2020 z 30
stycznia 2020 r.
zarządzam co następuje:

§1
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 13 000,00 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 13 000,00 zł.
3. Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. zgodny
z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych, zawarty jest
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2020 r. będzie wynosił:
1) Dochody 2) Wydatki 3) Deficyt
-

49.752.114,40
52.161.304,12
-2.409.159,72

zł
zł
zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1, wprowadza się w związku z potrzebami wynikającymi
z bieżącej realizacji budżetu gminy przez Urząd Gminy – zmiana klasyfikacji budżetowej
zakupionej wiaty przystankowej.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§5
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Wójt
(-)
Jan Ziarnik
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik do Zarządzenia Nr V/214A/2020
Wójta Gminy Frysztak z dnia 31.12.2020 r. w sprawie
dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

WYDATKI
Dz. Rozdz.
900
90095

§

Nazwa

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
4270 Zakup usług remontowych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060
budżetowych
Razem:

Kwota
zmniejszeń
13 000,00
13 000,00
10 000,00
3 000,00

Kwota
zwiększeń
13 000,00
13 000,00

13 000,00
13 000,00

13 000,00

