ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2020
WÓJTA GMINY ISTEBNA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020
Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku
2019, poz. 869, ze zm.)
zarządzam
§ 1. dokonać zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020 polegających na zwiększeniu planu dochodów
i planu wydatków o kwotę 2 607,83 złotych w następującym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej:
I. DOCHODY
Dział
010

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększ. zł
2 607,83

w tym: dochody bieżące:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami
z tego:
Środki z rezerwy celowej (cz.83 poz.16) na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez
gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2020 r.
RAZEM

2 607,83
2 607,83

2 607,83

Plan dochodów po zmianach wynosi 79 636 355,98 złotych.
II. WYDATKI
Dział

Rozdział

Grupa

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

010
01095
1100

Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
z tego: z dotacji celowej „Z”
RAZEM

Zwiększ. zł
2 607,83
2 607,83
2 607,83
2 607,83
2 607,83
2 607,83
2 607,83

Plan wydatków po zmianach wynosi 82 338 008,66 złotych.
§ 2. dokonać zmian planu finansowego prognozowanych dochodów budżetowych oraz planu finansowego
wydatków Urzędu Gminy w Istebnej do budżetu Gminy Istebna na rok 2020, polegających na zwiększeniu
planu dochodów i planu wydatków o kwotę 2 607,83 złotych w następującym dziale, rozdziale i paragrafach
klasyfikacji budżetowej:
I. DOCHODY
Dział
010

Rozdział
01095

§

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
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Zwiększ. zł
2 607,83
2 607,83

Strona 1

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
Zwiększenia dokonano na podst. pisma nr
FBI.3111.103.18.2020 Wojewoda Śląski, rezerwa celowa
(cz.83 poz.16), z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie
jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy
województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2020 r.
RAZEM

2 607,83

2 607,83

Plan dochodów po zmianach wynosi 79 636 355,98 złotych.
II. WYDATKI
Dział
010

Rozdział

§

01095
4300
4430

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększ. zł
2 607,83

Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
z tego: z dotacji celowej „Z”
Różne opłaty i składki
z tego: z dotacji celowej „Z”

2 607,83
51,13
51,13
2 556,70
2 556,70

RAZEM

2 607,83

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 82 338 008,66 złotych.
2. Plan finansowy wydatków wydatków Urzędu Gminy w Istebnej po zmianach wynosi 38 275 042,39
złote.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta
Ryszard Macura
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