
ZARZĄDZENIE NR 121/2019
WÓJTA GMINY OSIĘCINY

z dnia 4 grudnia 2019 r.

zmieniające uchwalę Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2019 rok

Na podstawie art.257, pkt.1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. 
poz.869; z 2018r, poz.2245)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/31/2018 Rady Gminy Osięciny z  dnia  28 grudnia 2018 roku  w sprawie  uchwalenia  
budżetu  Gminy Osięciny  na 2019 rok  zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/2019  Wójta Gminy Osięciny z dnia 18 stycznia 2019r.

- zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 28 stycznia 2019r.

- zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 25 lutego 2019r.

- uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 1 marca 2019r.

- uchwałą Nr V/50/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 marca 2019r.

- zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 15 kwietnia 2019r.

- zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 26 kwietnia 2019r.

- zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 20 maja 2019r.

- uchwałą Nr VI/58/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 maja 2019r.

- zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 3 czerwca 2019r.

- uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 czerwca 2019r.

- zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 29 czerwca 2019r.

- zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 29 czerwca 2019r.

- uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 lipca 2019r.

- zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 20 sierpnia 2019r.

- zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 3 września 2019r.

- zarządzeniem Nr 83/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 13 września 2019r.

- uchwałą Nr IX/87/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 25 września 2019r.

- zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 30 września 2019r.

- zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 10 października 2019r.

- zarządzeniem Nr 99/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 17 października 2019r.

- zarządzeniem Nr 102/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 29 października 2019r.

- zarządzeniem Nr 106/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 5 listopada 2019r.

- uchwałą Nr X/94/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 listopada 2019r.

- zarządzeniem Nr 113/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 18 listopada 2019r.

- zarządzeniem Nr 116/2019 Wójta Gminy Osięciny z dnia 25 listopada 2019r.

- uchwałą Nr XI/101/2019 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 listopada 2019r. wprowadza się następujące 
zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„Dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie  35.179.343,10 zł., z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.972.899,10 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie  206.444,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia”;

2) § 1 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami w kwocie  11.053.466,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego 
zarządzenia”;

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie  37.917.831,10 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.105.060,10 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie  4.812.771,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia”;

4) § 2 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami w kwocie 11.053.466,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

5) § 2 ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.991.452,29 zł”;

6) § 2 ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8.157.916,24 zł.”;

7) § 2 ust. 2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.022.972,54 zł.”;

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedań napojów alkoholowych   w kwocie 95.000,00 zł. 
i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w kwocie 98.592,00 zł. oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na realizację 
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 
4 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Wójt Gminy

mgr Jerzy Izydorski
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Załącznik do zarządzenia Nr 121/2019

Wójta Gminy Osięciny

z dnia 4 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

852 Pomoc społeczna 942 540,76 - 35 892,00 906 648,76

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej

21 457,00 48,00 21 505,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 457,00 48,00 21 505,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 393 570,00 - 34 648,00 358 922,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 393 570,00 - 34 648,00 358 922,00

85216 Zasiłki stałe 253 160,00 - 1 292,00 251 868,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 251 160,00 - 1 292,00 249 868,00

855 Rodzina 9 757 327,92 - 169,00 9 757 158,92

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów

19 803,00 - 169,00 19 634,00

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

19 803,00 - 169,00 19 634,00

Razem: 35 215 404,10 - 36 061,00 35 179 343,10
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/2019

Wójta Gminy Osięciny

z dnia 4 grudnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 9 696 781,92 - 169,00 9 696 612,92

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów

19 803,00 - 169,00 19 634,00

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

19 803,00 - 169,00 19 634,00

Razem: 11 053 635,10 - 169,00 11 053 466,10

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 9 696 781,92 - 169,00 9 696 612,92

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów

19 803,00 - 169,00 19 634,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 803,00 - 169,00 19 634,00

Razem: 11 053 635,10 - 169,00 11 053 466,10
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/2019

Wójta Gminy Osięciny

z dnia 4 grudnia 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Dochody Wydatki

z tytułu zezwoleń na 
sprzedaży alkoholu Dział Rozdz. § Plan

Gminny Program 
Profilaktyki

i Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych Dział Rozdz. § Plan
756 75618     95 000,00   851 85154     98 592,00   

O480     95 000,00   
4170 20 900,00
4190 990,00
4210     11 392,00   
4220       3 000,00   
4300     61 400,00   
4410         100,00   
4430         310,00   
4610         500,00   

Gminny Program 
Przeciwdziałania 

Narkomanii Dział Rozdz. § Plan 
851 85153       2 000,00   

4210       1 000,00   
4300 1 000,00

Ogółem     95 000,00     100 592,00   
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Uzasadnienie

DOCHODY

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia
2 grudnia 2019r. zwiększa się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 48,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania
składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia
2 grudnia 2019r. zmniejsza się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 34.648,00 zł. na podstawie sprawozdania
jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019r. – zadania własne (gminy)”.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia
2 grudnia 2019r. zmniejsza się dochody na paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.292,00 zł. na podstawie sprawozdania jednorazowego
pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019r. – zadania własne (gminy)”.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na podstawie pisma (decyzji) Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.116.2019 z dnia
3 grudnia 2019r. zmniejsza się dochody na paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
o kwotę 169,00 zł. na podstawie sprawozdania: „Miesięczne sprawozdanie finansowe dot. Realizacji zadań
z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I” za okres styczeń – grudzień 2019r.

Ogółem budżet po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 36.061,00 zł. i po zmianach wynosi
35.179.343,10 zł.

WYDATKI

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł. na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych, celem
przeniesienia środków do rozdziału 01030 Izby rolnicze na paragraf 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł. na paragrafie 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego z przeznaczeniem na odprowadzenie składki za
IV kwartał 2019 roku.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł., a zwiększa się
wydatki na paragrafie 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
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200,00 zł. z przeznaczeniem na wypisy i wyrysy z rejestru gruntów.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe o kwotę 2.000,00 zł., a  zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług
pozostałych o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za sporządzenie aktu notarialnego
dotyczącego nabycia przez gminę nieruchomości pod drogę gminną.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 100,00 zł. oraz na
paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł., a zwiększa się wydatki na paragrafie
4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł. z przeznaczeniem na odnowienie certyfikatu
kwalifikowalnego na 2 lata.

Rozdz.75023 Urzędy gmin

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 8.000,00 zł., a zwiększa się
wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na
zakup materiałów i wyposażenia (materiałów i druków biurowych oraz mebli).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł.,
a zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł. z przeznaczeniem
na różnego rodzaju usługi dotyczące gotowości bojowej do końca 2019 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 19.000,00 zł.
oraz na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł., a zwiększa się wydatki na
paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.000,00 zł. z przeznaczeniem na
odprowadzenie składek ZUS od wynagrodzeń oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę
5.000,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych (śmieci) oraz odprowadzenie ścieków.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700,00 zł.,
a zwiększa się wydatki na paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę
700,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 2.260,00 zł., a zwiększa się wydatki na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych
o kwotę 2.260,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie dla 2 nauczycieli do studiów podyplomowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.100,00 zł., paragrafie
4190 Nagrody konkursowe o kwotę 210,00 zł., paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę
400,00 zł. oraz na paragrafie 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 690,00 zł., a  zwiększa się wydatki na
paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.400,00 zł . z przeznaczeniem na zakup usług
informacyjno –profilaktycznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
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społecznej

Zwiększa się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na paragrafie
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 48,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy
społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

Zmniejsza się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 34.648,00 zł.
na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą
„Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019r. – zadania własne (gminy)”.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zmniejsza się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na paragrafie
3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.292,00 zł. na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą
„Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019r. – zadania własne (gminy)”.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,00 zł.,
paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł., paragrafie 4120 Składki na
Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 800,00 zł.,
paragrafie 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł. oraz na paragrafie 4430 Różne opłaty
i składki o kwotę 700,00 zł., a  zwiększa się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
o kwotę 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do samochodu służbowego, materiałów
biurowych oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł . z przeznaczeniem na
pokrycie bieżących potrzeb (usługi pocztowe, serwis komputerowy oraz przedłużenie licencji programów
antywirusowych).

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.700,00 zł.,
celem przeniesienia środków własnych gminy do rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4.700,00 zł., w tym: na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników o kwotę 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracownikom oraz na
paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700,00 zł. z przeznaczeniem na pochodne od
wynagrodzeń. Powyższe zmiany dotyczą środków własnych gminy.

Rozdz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zmniejsza się wydatki o środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 169,00 zł. na
paragrafie 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie sprawozdania: „Miesięczne
sprawozdanie finansowe dot. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część
I” za okres styczeń – grudzień 2019r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 3.000,00 zł. oraz na paragrafie
4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł., a zwiększa się wydatki na paragrafie 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do ciągników
oraz zakup materiałów przemysłowych.
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Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się wydatki na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł.,
celem przeniesienia środków do rozdziału 92195 Pozostała działalność.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2.000,00 zł., w tym: na paragrafie 4220 Zakup środków
żywności o kwotę 1.800,00 zł. oraz na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

Ogółem budżet po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 36.061,00 zł. i po zmianach wynosi
37.917.831,10 zł.
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