
ZARZĄDZENIE NR FIN/49/2020 

WÓJTA GMINY  STAROGARD GDAŃSKI 

 

z dnia  24 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 

 

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),  oraz  art. 60 ust. 2 pkt 4 – ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) a także § 9 pkt 2, Uchwały Rady Gminy Nr 

XVII/161/2019 z 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok zarządza się 

co następuje:  

 

 § 1 W budżecie gminy Starogard Gdański na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 1 Plan dochodów, w kwocie 89.583.570 zł zastępuje się kwotą 92.013.388,30 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 1, w tym: 

a) dochody bieżące – 77.280.161,30 zł 

b) dochody majątkowe – 14.733.227 zł. 

2. W § 2 W planie wydatków, w kwocie 95.920.047 zł, zastępuje się kwotą 98.349.865,30 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 1, w tym: 

a) wydatki bieżące – 73.775.365,30 zł  

b) wydatki majątkowe – 24.574.500 zł. 

 

 § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

                                                                                                                                        Wójt 

                                                                                                                  

                                                                                                                    Magdalena Forc-Cherek 

  



Uzasadnienie: 

Zmiany dochodów 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

 w rozdziale 01095 – pozostała działalność, wprowadza się plan dochodów bieżących w 

kwocie 491.145,30 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.51.1.2020.BW z tytułu 

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zwrot części podatku 

akcyzowego 

W dziale 710 Działalność usługowa 

 w rozdziale 71035 – cmentarze, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000 zł na 

podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z tytułu dotacji celowej otrzymanej 

z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej, wynikający z ustawy budżetowej na rok 2020 

W dziale 750 Administracja publiczna 

 w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 

14.223 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z tytułu dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynikający z ustawy budżetowej na rok 2020 

W dziale 855 Rodzina 

 w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, zwiększa się plan dochodów bieżących o 

kwotę 1.500.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z tytułu 

dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynikający z ustawy 

budżetowej na rok 2020 

 w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się 

plan dochodów bieżących o kwotę 400.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-

I.3111.63.1.2020.AR z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 

wynikający z ustawy budżetowej na rok 2020 

 w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 

29.450zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z tytułu dotacji celowej 

otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynikający z ustawy budżetowej na rok 2020 

 w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwiększa się plan dochodów 

bieżących o kwotę 5.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z 

tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynikający z ustawy 

budżetowej na rok 2020 

 



Zmiany wydatków 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 

 w rozdziale 01095 – pozostała działalność, wprowadza się plan wydatków bieżących w 

kwocie 491.145,30 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.51.1.2020.BW z 

przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie jego zwrotu 

W dziale 710 Działalność usługowa 

 w rozdziale 71035 – cmentarze, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na 

podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.1.2020.AR przeznaczonych na realizację 

zadania wynikający z ustawy budżetowej na rok 2020 

W dziale 750 Administracja publiczna 

 w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

14.223 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z przeznaczeniem na 

realizację zadań zleconych gminie, wynikający z ustawy budżetowej na rok 2020 

 w rozdziale 75023 – urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 400 zł, 

którą przenosi się do rozdziału 75095 

 w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się 

przeniesień między paragrafami 

 w rozdziale 75095 – pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

400 zł, którą przenosi się j. w. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne, dokonuje się przeniesień między paragrafami, 

korekta klasyfikacji budżetowej 

W dziale 801 Oświata i wychowanie 

 w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

124.945 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień między 

paragrafami 

 w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 44.759 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz dokonuje 

się przeniesień między paragrafami 

 w rozdziale 80104 – przedszkola, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 55.302 zł, 

którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami 

 w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan wydatków 

bieżących o kwotę 20.923 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz dokonuje się 

przeniesień między paragrafami 

 w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się plan wydatków bieżących o 

kwotę 1.996 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów  

 w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się plan wydatków bieżących 

o kwotę 28.589 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień 

między paragrafami 

 w rozdziale 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 



podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan wydatków 

bieżących o kwotę 28.639 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów 

 w rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejsza się plan 

wydatków bieżących o kwotę 74.563 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów 

 w rozdziale 80195 – pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 

1.538 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień między 

paragrafami 

W dziale 855 Rodzina 

 w rozdziale 85501 – świadczenie wychowawcze, zwiększa się plan wydatków bieżących o 

kwotę 1.500.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z 

przeznaczeniem na realizację zadania, wynikający z ustawy budżetowej na rok 2020 

 w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się 

plan wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-

I.3111.63.1.2020.AR z przeznaczeniem na realizację zadania, wynikający z ustawy budżetowej 

na rok 2020 

 w rozdziale 85504 wspieranie rodziny, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 

29.450zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z przeznaczeniem na 

realizację zadania, wynikający z ustawy budżetowej na rok 2020 

 w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwiększa się plan wydatków  

bieżących o kwotę 5.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.1.2020.AR z 

przeznaczeniem na realizację zadania, wynikający z ustawy budżetowej na rok 2020 

W dziale 926 Kultura fizyczna 

 w rozdziale 92601 – obiekty sportowe, dokonuje się przeniesień między paragrafami 

 

 

 

 


