
ZARZĄDZENIE NR 10.2020
WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869  z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Nr X/70/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 
Wójt Gminy Sobienie-Jeziory zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu:
Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie
750 Administracja publiczna 2 013,17 2 013,17

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 2 000,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00

2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00

75095 Pozostała działalność 13,17 13,17

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13,17 13,17

801 Oświata i wychowanie 4 042,00 4 042,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 933,00 933,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 933,00

2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 933,00

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 3 109,00 3 109,00
Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 109,00

2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 109,00

Razem 6 055,17 6 055,17

Plan wydatków budżetu po zmianie ogółem  
wynosi                                                            32 094 500,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 10/2020
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 14 lutego 2020 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

Dokonuje się zmiany w związku z błędnym wprowadzeniem planu wydatków
Zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 14 lutego 2020 r.:
1. W dziale 750 Administracja publiczna
- rozdz. 75023 zwiększa się wydatki w kwocie 2.000 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

naliczone za 2019 r. i zmniejsza się na zakup usług pocztowych
- rozdz. 75095 zwiększa i zmniejsza się wydatki w kwocie 13,17 zł oraz między źródłem

finansowania w kwocie 1,12 zł na realizację programu finansowanego
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie
- rozdz. 80103 zwiększa się wydatki w kwocie 933 zł na dodatkowe wynagrodzenie

roczne naliczone za 2019 r. i zmniejsza się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

- rozdz. 80106 zwiększa się wydatki w kwocie 3.109 zł na dodatkowe wynagrodzenie
roczne naliczone za 2019 r. i zmniejsza się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
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