
 

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2020 

WÓJTA GMINY ROKIETNICA 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019r., 

poz. 506 ze zm.); art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 869 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 uchwały Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2019r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok, Wójt Gminy Rokietnica zarządza co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/155/2019 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2019r., w sprawie: uchwały 

budżetowej Gminy Rokietnica na 2020 rok zmienionej: Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020r. 

Wójta Gminy Rokietnica; Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 31 stycznia 2020r.; 

Uchwałą Nr XX/185/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2020r.; Uchwałą Nr XXI/193/2020 Rady 

Gminy Rokietnica z dnia 06 kwietnia 2020r.; Zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 

20 kwietnia 2020r.; Uchwałą Nr XXII/200/200 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 kwietnia 2020r.; wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) Dochody określone w § 1 zmniejsza się o kwotę ogółem 13.301.512,26zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: 115.555.299,70zł, 

z tego:  

a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 13.301.512,26zł, które po zmianach wynoszą 105.787.824,83zł, 

᠆ w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 79.994zł, które po zmianach wynoszą 

140.665,44zł. 

2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zmniejsza się o kwotę ogółem 13.301.512,26zł zgodnie  z załącznikiem nr 

2 do niniejszego zarządzenia. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą 

125.131.858,38zł 

3) W § 2 ust. 2: 

a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13.301.512,26zł, które po zmianach wynoszą 98.132.656,17zł, 

z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 146.890,74zł, które po zmianach 

wynoszą 45.218.827,61zł, w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 15.255,93zł, które po zmianach wynoszą 

26.016.121,93zł; 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 131.634,81zł, które po 

zmianach wynoszą 19.202.705,68zł. 
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a.b) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 13.528.397zł, które po zmianach  

wynoszą 35.972.932,65zł. 

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

zwiększa się o kwotę 79.994zł, które po zmianach wynoszą 323.272,91zł. 

4) W § 3 ust. 1 zmniejsza się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami o kwotę 13.381.506,26zł, które po zmianach wynoszą 34.875.192,74zł, zgodnie 

z załącznikiem Nr 3.Załącznik Nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 5. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2020. 

  

 Wójt Gminy Rokietnica 

(-) Bartosz Derech 
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