
ZARZĄDZENIE Nr 67/2020 

WÓJTA GMINY LINIEWO  

z  dnia 16 września 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  28.563.731,89 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 

 

 §2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości  27.500.860,89 zł zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 

 

 §3  Ustala się wykaz inwestycji  na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do  uchwały 

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

po stronie dochodów i wydatków  zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

 §5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu 

  

 

                                                                                     Wójt Gminy  

 

                                                                                                     Mirosław Warczak 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 67/2020 z dnia 16.09.2020 roku 

 

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

wydatków  na podstawie: 

1. decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 31.08.2020 roku o wysokości dotacji celowych w 

kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawie o systemie oświaty 

w rozdziale 85415. 

2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/76.4/2020 z dnia 01.09.2020 roku o 

wysokości dotacji celowych w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozdziale 85513. 

3. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 1/137/2020 z 03.09.2020 roku  o 

wysokości dotacji celowych w kwocie 7.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na 

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę 

socjalną w środowisku w roku  2020 w rozdziale 85219 

3. Upoważnienia Rady § 10 Uchwały Budżetowej na 2020 rok 

Sporządziła : Alicja Koprek 

 


