
ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 

WÓJTA GMINY LINIEWO  

z  dnia 07 lipca 2020 r. 

 

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok . 

 

  
      Na podstawie  art. 257 pkt 1,3 i 4, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy  o finansach publicznych z 

dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z póź.zm.) zarządza co następuje : 

 

             

 §1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  28.017.238,89 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 

 

 §2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  26.944.367,89 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 

 

 §3 Ustala się plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie 

po stronie dochodów i wydatków  zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 §4  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu.                                                                 

 

 

 

                                                                                     Wójt Gminy  

 

                                                                                                     Mirosław Warczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 47/2020 z dnia 07.07.2020 roku 

 

I. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie dochodów 

i wydatków:   

 

1. decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ-3112-27/2020 z dnia 

1 lipca 2020r., DSŁ-3112-28/2020 z dnia 2 lipca 2020r. i DSŁ-3112-29/2020 z dnia 6 lipca 

2020 r. o wysokości dotacji celowej w kwocie 5.698,00 zł, 704,00 zł i 11.650,00 zł z 

przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

ponownego głosowania (II tury) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

na dzień 12 lipca 2020r , w tym na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych , na 

głosowanie korespondencyjne i dodatkowe wydatki (dezynfekcje, zakup dozowników i inne 

niezbędne zadania) w rozdziale 75107 

2. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/65.4/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku  o wysokości 

dotacji celowych w kwocie 87.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w  rozdziale 85228 

 

3. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/90.1/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku o wysokości dotacji 

celowej w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w 

ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w rozdziale 85230. 

 

4. decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/4.4/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku  o wysokości dotacji 

celowych w kwocie 463,000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych na III kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 

kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty 

dotacji wypłaconych w gminie w  rozdziale 85215 

 

II. Zmiany w budżecie polegają na zwiększeniu i zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków  

na podstawie upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2020 rok 

 

Sporządziła : Alicja Koprek 


