
Zarządzenie Nr 0050.195.2020 

Wójta Gminy Radłów 

z dnia 17 listopada 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.3111.2.2020.MN z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejsza się budżet 

gminy o kwotę 4.964,00 zł tj. dotację celową na organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE  

Dział 852 – Pomoc społeczne                                       4.964,00 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                                                                         4.964,00 zł 

 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 852 – Pomoc społeczne                                        4.964,00 zł 

Rozdział 85228 –  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    4.964,00 zł   

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               4.964,00 zł 

 

 

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

i Budżetu Nr FB.I.3111.1.90.2020.ML z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejsza się budżet 

gminy o kwotę 934.000,00 zł tj. dotację celową na realizację zadań związanych z 

wypłatą świadczeń wychowawczych. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE  

Dział 855 – Rodzina                                     934.000,00 zł 

§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom  (związkom gmin, związkom 

powiatowo – gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowaniu dzieci                               934.000,00 zł 

 

 



WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 855 – Rodzina                                     934.000,00 zł 

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze                                           934.000,00 zł 

1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane    7.939,00 zł 

     - świadczenia na rzecz osób fizycznych           926.061,00 zł 

 

            

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

i Budżetu Nr FB.I.3111.2.176.2020.JK z dnia 12 listopada 2020 r. zmniejsza się budżet 

gminy o kwotę 95.485,00 zł tj. dotację celową na realizację zadań związanych z 

wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE  

Dział 855 – Rodzina                                       95.485,00 zł 

§ 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) ustawami                           95.485,00 zł 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 855 – Rodzina                                       95.485,00 zł 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe z ubezpieczenia społecznego              95.485,00 zł 

1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

         - wynagrodzenia i składki od nich naliczane    6.994,00 zł 

     - świadczenia na rzecz osób fizycznych             88.491,00 zł 

 

 

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

i Budżetu Nr FB.I.3111.1.5.2020.KA z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększa się budżet 

gminy o kwotę 51,74 zł tj. dotację celową na realizację zadań związanych z 

przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE  

Dział 855 – Rodzina                                           51,74 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                                                                           51,74 zł 
 

 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 855 – Rodzina                                         51,74 zł 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny          51,74 zł 

1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 



         - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      51,74 zł 

  

 

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

i Budżetu Nr FB.I.3111.2.184.2020.JKr z dnia 13 listopada 2020 r. zmniejsza się 

budżet gminy o kwotę 1.056,00 zł tj. dotację celową na realizację zadań związanych z 

opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

DOCHODY BIEŻĄCE  

Dział 855 – Rodzina                                        1.056,00 zł 

§ 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) ustawami                            1.056,00 zł 

 
 

WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 855 – Rodzina                                        1.056,00 zł 

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby  

pobierające zasiłki dla opiekunów                 1.056,00 zł 

1)  wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               1.056,00 zł 

 

          

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


