
Zarzadzenie nr 95/2020

Wojta Gminy Zakrzowek

z dnia 20 pazdziernik 2020 roku

w sprawie zmian w budzede Gminy Zakrzowek oraz w sprawie zmian planow fmansowych zadan z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminle odrebnymi ustawami.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 ze zm.) i § 12 ust. 1 uchwaly nr XVI/88/2020 Rady Gminy Zakrzowek z dnia 29 stycznia
2020 roku zarzadzam co nastepuje:

§1

W uchwale nr XVI/88/2020 Rady Gminy Zakrzowek z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie
uchwalenia budzetu gminy na 2020 rok wprowadza sie nastepuj^ce zmiany:

1. Dochody budzetu gminy Zakrzowek w wysokosci 30 792 555,49 zl zwi^ksza sie^ 235 362,74
zt do kwoty 31 027 918,23 zt zgodnie z zal^cznikiem nr I . Po zmianach kwota dochodow
bieza.cych wynosi 28 440 200,59 zt a maj^tkowych 2 587 717,64 zl.

2. Wydatki budzetu gminy Zakrzowek w wysokosci 31 694 918,49 zl zwieksza sie o 235 362,74
zt do kwoty 31 930 281,23 zt oraz dokonuje sie zmian zgodnie z zal^cznikiem nr 2.
Po zmianach kwota dochodow biez^cych wynosi 27 630 273,23 zl a maj^tkowych
4 300 008,00 zl.

3. Zmienia sie^ planowane kwoty wydatkow na zadania inwestycyjne zgodnie z zat^cznikiem nr 3

§ 2

W zarz^dzeniu nr 5/2020 Wojta Gminy Zakrzowek z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjecia
planow fmansowych Urzedu Gminy Zakrzowek na 2020 rok oraz opracowania planu finansowego
zadan z zakresu administracji rza,dowej oraz innych zadan zleconych gminie odrebnymi ustawami na
2020 rok i planu dochodow zwi^zanych z realizacjq tych zadan, ktore podlegajg przekazaniu do
budzetu panstwa na 2020 rok i w sprawie przekazania ostatecznych kwot dochodow i wydatkow
podlegtym jednostkom wprowadza sie nastepuj^ce zmiany:

1. Dokonuje sie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji rz^dowej oraz innych
zadan zleconych gminie odrebnymi ustawami zgodnie z zat^cznikiem nr 1.

§3

Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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