
Zarządzenie Nr 0050.176.2020 

Wójta Gminy Radłów 

z dnia 09 października 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 z późn. zm.) 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 Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów 

i Budżetu Nr FB.I.3111.1.38.2020.AS z dnia 2 października 2020 r. zmniejsza się 

budżet gminy o kwotę 2.164,78 zł tj. dotację celową na realizację zadań związanych z 

wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE  

Dział 801 – Oświata i wychowanie       2.164,78 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        2.164,78 zł 
 

 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 801 – Oświata i wychowanie       2.164,78 zł 

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych        2.164,78 zł 

1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

         - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    2.164,78 zł 

 

 

 

§ 2. Stosownie do pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów 

i Budżetu Nr FB.I.3111.1.50.2020.JKr z dnia 08 października 2020 r. zwiększa się 

budżet gminy o kwotę 1.711,00 zł tj. dotację celową na realizację zadań związanych z 

dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE  

Dział 852 – Pomoc społeczna        1.711,00 zł 

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków  

powiatowo – gminnych)        1.711,00 zł 



 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 852 – Pomoc społeczna                  1.711,00 zł 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe         1.711,00 zł      

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

      - świadczenia na rzecz osób fizycznych       1.711,00 zł 

             
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


