
ZARZĄDZENIE NR 138/20 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jemielnica na 2020 r. 

Na podstawie art.  30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art.  211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 869 – z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Zwiększa się dochody budżetowe na 2020 r. o kwotę 22 700 zł 
W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 22 700 zł 
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 

o kwotę 14 700 zł 

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej”  o kwotę 14 700 zł 
dochody bieżące   
- § 2010 o kwotę 14 700 zł 
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 8 000 zł 
Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  o kwotę 8 000 zł 
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”   
dochody bieżące   
- § 2030 o kwotę 8 000 zł 

§ 2.  

 Zwiększa się wydatki budżetowe na 2020 r. o kwotę 22 700 zł 
W Urzędzie Gminy w Jemielnicy o kwotę 14 700 zł 
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 

o kwotę 14 700 zł 

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej”  o kwotę 14 700 zł 

świadczenia na rzecz osób fizycznych: o kwotę 14 700 zł 
- § 3030 o kwotę 14 700 zł 
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy o kwotę 8 000 zł 
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 8 000 zł 
Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  o kwotę 8 000 zł 
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”   
świadczenia na rzecz osób fizycznych: o kwotę 8 000,00 zł 
- § 3110 o kwotę 8 000,00 zł 

§ 5.  

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 32 844 174 ,83 zł 
 - dochody bieżące   32 116 796,83 zł 
 - dochody majątkowe                                                                        727 378,00 zł 
2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 38 600 283,83 zł 
 - wydatki bieżące 30 602 783,83 zł 
 - wydatki majątkowe 7 997 500,00 zł 
3. Plan przychodów ogółem wynosi 6 368 105,00 zł 
 - pożyczki i kredyty 0,00 zł 
 - spłata pożyczek udzielonych 168 105,00 zł 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1649 oraz z 2020 r., 

poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695 
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 - wolne środki 6 200 000,00 zł 
4. Plan rozchodów ogółem wynosi 611 996,00 zł 
 - spłaty pożyczek i kredytów 611 996,00 zł 
 - udzielone pożyczki 0,00 zł 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
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