ZARZĄDZENIE NR WG - PLF.0050.59.W.20
WÓJTA GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na
2020 rok
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713) i art. 249 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869
ze zm.) oraz Uchwały Nr RG - XXIV/257/20 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok i Zarządzenia Nr WG PLF.0050.59.20 Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2020 rok, zarządzam co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr WG - PLF.0050.138.19 Wójta Gminy Sitkówka- Nowiny z dnia 31 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Sitkówce - Nowinach na 2020 rok z późn. zm.
wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.59.W.20
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 maja 2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Rodzaj

Dział

SITKÓWKA-NOWINY
Plan dochodów

Rozdział Paragraf

Treść
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

756
75621
0010

758

2920

801

- 2 791,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- 2 791,00

- 30 513,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

- 30 513,00

51 987,90

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

43 997,36

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

7 990,54

Licea ogólnokształcące

8 318,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

7 039,52

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

1 278,48

852

Pomoc społeczna
85219

2010

85228

2010

3 990,00

Ośrodki pomocy społecznej

269,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

269,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3 721,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 721,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019

60 305,90

Szkoły podstawowe

80120

900

- 30 513,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Oświata i wychowanie
80101

- 2 791,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Różne rozliczenia
75801

Kwota

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

Id: 11A566FC-89FA-40C7-821C-ED8010FEEF87. Podpisany

2 500,00
2 500,00
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2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących

Razem:
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2 500,00

33 491,90
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG - PLF.0050.59.W.20
Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 maja 2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Rodzaj
Dział

Rozdział

Paragraf

600
60004
2310
700
70001
6210
750
75023

Treść

Wartość

Transport i łączność

31 074,00

Lokalny transport zbiorowy

31 074,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

31 074,00

Gospodarka mieszkaniowa

-300 000,00

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

-300 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

-300 000,00

Administracja publiczna

86 263,67

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

54 263,67

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

34 263,67

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

32 000,00

Zakup usług pozostałych

32 000,00

75075
4300

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754
75412

Ochotnicze straże pożarne

27 000,00
-38 000,00

0,00
0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-13 818,92

Oświata i wychowanie

108 932,22

801
80101

Szkoły podstawowe

13 818,92

-4 962,10

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-56 950,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

43 838,26

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

7 961,64

4437

Różne opłaty i składki

159,10

4439

Różne opłaty i składki

28,90

80120

Licea ogólnokształcące

18,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-8 300,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

7 014,13

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1 273,87

4437

Różne opłaty i składki

25,39

4439

Różne opłaty i składki

4,61

Pozostała działalność

113 876,32

Zakup materiałów i wyposażenia

113 876,32

80195
4210

Ochrona zdrowia

89 263,67

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

89 263,67

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

64 263,67

851
85154

900

SITKÓWKA-NOWINY
Plan wydatków

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

883 000,00

4300
90019

Zakup usług pozostałych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

883 000,00
2 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

90095
2360
921
92109
6220
926
92605

2360

2 500,00

Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

10 000,00
10 000,00

-636 391,67
-636 391,67
-636 391,67

Kultura fizyczna

-42 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

-42 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego

-42 000,00

Razem:

232 641,89
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