
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.437.2020 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wilków na 2021 rok 

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 z późn.zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.2)) Wójt Gminy Wilków zarządza, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków bieżących budżetu Gminy Wilków na 2020 r. 
wg poniższego zestawienia: 

 
ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W ZŁOTYCH 

DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF Zmniejszenie Zwiększenie 
POMOC SPOŁECZNA --- 182,29 

Dodatki mieszkaniowe --- 182,29 
852 

85215 
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych  gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym) ustawami 

--- 182,29 

Razem zmiana dochodów budżetowych: --- 182,29 
ZMIANA WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH W ZŁOTYCH 

POMOC SPOŁECZNA --- 182,29 
Dodatki mieszkaniowe --- 182,29 

852 
85215 

3110 Świadczenia społeczne --- 182,29 
Razem zmiana wydatków budżetowych: --- 182,29 

 

§ 2. Zmiany planu dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, dokonano na podstawie pisma 
z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3111.1.1.2021.MN z dnia 20 stycznia 2021 r., w sprawie 
zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. 

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi w złotych: 

1) dochody budżetowe w łącznej kwocie:              24.825.896,29  w tym:  
 a)  dochody bieżące:  23.764.596,29    
 b)  dochody majątkowe:  1.061.300,00    
2) przychody budżetu:  2.585.945,00    
3) wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 26.581.841,29   w tym:  
 a)  wydatki bieżące:  23.753.576,29    
 b)  wydatki majątkowe: 2.828.265,00    
4) rozchody budżetu: 830.000,00    

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Wilków 
 
 

mgr Bogdan Zdyb 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 

1175 i 2320 
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