
  

ZARZĄDZENIE NR 16/20 

BURMISTRZA SZCZUCZYNA 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568)  

oraz § 12 uchwały Nr 88/XV/19 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2020 rok zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1: 

a) zwiększyć wydatki o kwotę 40.000 zł, 

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 40.000 zł. 

§ 2. Dokonać podziału rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł 

do wykorzystania w: 

- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4210 w kwocie 30.000 zł, 

- dział 750 rozdział 75095 paragraf 4300 w kwocie 10.000 zł. 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) po stronie planowanych dochodów 33.898.693 zł, z tego: 

- dochody bieżące w wysokości 26.975.972 zł, 

- dochody majątkowe w wysokości 6.922.721 zł; 

2) po stronie planowanych wydatków 43.516.032 zł, z tego: 

- wydatki bieżące w wysokości 25.200.487 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 18.315.545 zł; 

3) planowany deficyt w kwocie 9.617.339 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z: 

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.136.152 zł, 

b) wolnymi środkami w kwocie 4.085.620 zł, 

c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 19.561 zł, 
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d) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji  

na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 

126.006 zł, 

e) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 250.000 zł. 

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Burmistrz Szczuczyna 

Artur Kuczyński
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/20 

Burmistrza Szczuczyna 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku 

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 40.000 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 40.000 zł, w tym: 
Rodzaj:Poroz. z AR 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Razem:    3 250,00 0,00 3 250,00 

Rodzaj:Poroz. z JST 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Razem:    777 575,00 0,00 777 575,00 

Rodzaj:Własne 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

750   Administracja publiczna 3 439 562,00 40 000,00 3 479 562,00 

 75095  Pozostała działalność 299 050,00 40 000,00 339 050,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 30 000,00 75 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 61 000,00 10 000,00 71 000,00 

758   Różne rozliczenia 170 000,00 -40 000,00 130 000,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 170 000,00 -40 000,00 130 000,00 

  4810 Rezerwy 170 000,00 -40 000,00 130 000,00 

Razem:    34 386 690,00 0,00 34 386 690,00 

Rodzaj:Zlecone 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Razem:    8 348 517,00 0,00 8 348 517,00 

Ogółem: 
   

43 516 032,00 
40 000,00 

43 516 032,00 
   -40 000,00 

Rodzaj wydatków Plan na 2020 
1. Wydatki majątkowe: 18.315.545 

Inwestycje i zakup inwestycyjne 18.315.545 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 9.589.603 

zakup i objęcie akcji i udziałów 0 

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 

2. Wydatki bieżące: 25.200.487 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.616.830 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.788.443 

 udzielone dotacje na zadania bieżące 952.525 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.184.286  

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 438.403 

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 

obsługa długu 220.000 

Wydatki ogółem 43.516.032 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/20 

Burmistrza Szczuczyna 

z dnia 2 kwietnia 2020 r. 

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

W związku z sytuacją kryzysową, która zaistniała w całym kraju, a także w naszej gminie Burmistrz 

Szczuczyna rozdysponowuje część rezerwy celowej w ramach zarządzana kryzysowego na wydatki (zakup 

materiałów oraz usług pozostałych) wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań wynikających 

z zagrożenia wirusem w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 
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