ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.190.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA
z dnia 14 września 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie
Na podstawie art. 257 i art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm1) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Góra Kalwaria na 2020 r.
§2. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia,
zmienia się dochody budżetu gminy Góra Kalwaria na rok 2020 w następującym układzie:
1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 7 931 zł w tym:
a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę:
1 696 zł.
b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach
programów rządowych zwiększa się o kwotę:
6 235 zł.
Zmiany dochodów budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy, o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia, zmienia
się wydatki budżetu gminy Góra Kalwaria na rok 2020 w następującym układzie:
1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 7 931 zł.
Zmiany wydatków budżetowych przedstawione są w zestawieniu Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§4. W zestawieniu Nr 7 „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok” wprowadza
się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§5. W zestawieniu Nr 9 „Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki
nimi finansowane w 2020 roku” wprowadza się zmiany zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszego
zarządzenia.
§6 Po dokonanych zmianach budżet gminy Góra Kalwaria na 2020 rok wynosi:
1.

dochody budżetu gminy 155.621.497 zł,

2.

wydatki budżetu gminy 167.484.694 zł.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu.
Burmistrz
Miasta i Gminy Góra Kalwaria
/-/ Arkadiusz Strzyżewski
Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649; z 2020 r., poz. 284; 374; 568 ,
695 i 1175.
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