ZARZĄDZENIE Nr 3/2020
WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 14 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.869 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XVII/124/19
Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 205) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
Budżet po zmianach wynosi:
Dochody
53 417 101,00
w tym:
bieżące
50 220 440,00
majątkowe
3 196 661,00
Wydatki
w tym:
bieżące
majątkowe

55 877 052,37
47 680 588,26
8 196 464,11

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

WÓJT
Aneta Katarzyna Larent

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2020
Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 14 stycznia 2020 roku

WYDATKI:

Dział

Rozdział

Paragraf

600
60011
4520
60016
4270
700
70005
4300
4610
900
90026
4600
90095
4300

Treść
bieżące
Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Zakup usług remontowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane
na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Razem bieżące
majątkowe
Razem majątkowe
Ogółem wydatki

Plan po zmianie
5 046 335,59
3 100,00
3 100,00
4 059 450,59
49 800,00
193 381,11
193 381,11
39 500,00
500,00
4 653 628,05
12 031,00
1 031,00
247 246,26
28 969,00
47 680 588,26
8 196 464,11
55 877 052,37

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 3/2020 Wójta Gminy Olszewo-Borki
z dnia 14 stycznia 2020 roku

ZMIANY W WYDATKACH:
bieżących:
Dział 600 – skorygowano plan wydatków na transport i łączność
i paragrafach jak niżej:
rozdział 60011 – skorygowano drogi publiczne krajowe w paragrafach jak niżej:
§ 4520 – zwiększono o 200,00 na opłaty za zajęcie pasa drogowego
rozdział 60016 – skorygowano drogi publiczne gminne w paragrafach jak niżej:
§ 4270 – zmniejszono o 200,00 zakup usług remontowych

w

rozdziałach

Dział
700– skorygowano plan wydatków na gospodarkę mieszkaniową w rozdziałach
i paragrafach jak niżej:
rozdział 70005 – skorygowano gospodarkę gruntami i nieruchomościami w paragrafach jak niżej:
§ 4300 – zmniejszono o 500,00 zakup usług pozostałych
§ 4610 – zwiększono o 500,00 koszty postępowania sądowego
Dział 900– skorygowano plan wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w
rozdziałach
i paragrafach jak niżej:
rozdział 90026 – skorygowano pozostałe działania związane z gospodarką odpadami jak niżej:
§ 4600 – zwiększono o 1 031,00 na kary dot. gospodarki odpadami w gminie
rozdział 90095 – skorygowano pozostałą działalność w paragrafach jak niżej:
§ 4300 – zmniejszono o 1 031,00 zakup usług pozostałych

