Zarządzenie Nr 0050.153.2020
Wójta Gminy Radłów
z dnia 03 lipca 2020 roku
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zarządza się, co
następuje:
§ 1. Stosownie do pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu Nr
DOP-802-11/20 z dnia 01 lipca 2020 r. zwiększa się budżet gminy o kwotę 14.603,00
zł tj. dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych oraz
wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z
przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
14.603,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –
gminnym) ustawami
14.603,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
14.603,00 zł
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
14.603,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
4.553,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
10.050,00 zł
§ 2. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału
Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.50.2020.MN z dnia 01 lipca 2020 r. zwiększa się
budżet gminy łącznie o kwotę 12.797,00 zł z tego:
- 2.000,00 zł na dotację celową związaną z wypłatą zasiłków okresowych
- 10.797,00 zł na dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 852 – Pomoc społeczna
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

12.797,00 zł

powiatowo – gminnym)

12.797,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 852 – Pomoc społeczna
12.797,00 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2.000,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
2.000,00 zł,
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

10.797,00 zł
10.797,00 zł,

§ 3. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów
i Budżetu Nr FB.I.3111.1.39.2020.MN z dnia 01 lipca 2020 r. zwiększa się budżet
gminy o kwotę 2.700,00 zł tj. dotację celową na wynagrodzenia za sprawowanie
opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 852 – Pomoc społeczna
§ 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)
WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.700,00 zł

2.700,00 zł
2.700,00 zł
2.700,00 zł
2.700,00 zł

§ 4. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów
i Budżetu Nr FB.I.3111.1.52.2020.MN z dnia 01 lipca 2020 r. zwiększa się budżet
gminy o kwotę 75.038,00 zł tj. dotację celową na organizowanie i świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych.
DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 852 – Pomoc społeczne
75.038,00 zł
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –
gminnym) ustawami
75.038,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 852 – Pomoc społeczne

75.038,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75.038,00 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
75.038,00 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

