
ZARZĄDZENIE NR 2.2020
WÓJTA GMINY SOBIENIE-JEZIORY

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie  dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869  z późn. zm.) Wójt Gminy Sobienie-Jeziory zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu:

Dział Rozdział Treść
Zmniejsze

nie
Zwiększen

ie
600 Transport i łączność 4 486,00 4 486,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 4 486,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 486,00

60016 Drogi publiczne gminne 4 486,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:
1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 486,00

752 Obrona narodowa 753,00
75295 Pozastała działalność 753,00

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 753,00

758 Różne rozliczenia 753,00
75818 Rezerwy ogolne i celowe 753,00

Wydatki jednostek budżetowych w tym:
1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 753,00

Razem 5 239,00 5 239,00

Plan wydatków budżetu po zmianie ogółem wynosi                                                            32 080 000,00

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 2/2020
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 14 styczna 2020 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

1. W dziale 600 Transport i łączność
- rozdział 60014 zwiększa się na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego drogi

powiatowej w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej
- rozdział 60016 zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych

z przeznaczeniem na wydatki rozdział 60014
2. W dziale 752 Obrona narodowa
- zwiększa się na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie ze

stosunku pracy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi, zgodnie
z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

3. W dziale 758 Różne rozliczenia
- zmniejsza się rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków

w dziale 752
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