
Zarządzenie nr 0050/47/2020 

Wójta Gminy Łambinowice 

z dnia 22  kwietnia  2020 r. 

 

w sprawie  zmiany  budżetu  Gminy Łambinowice  na 2020 r. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity             
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz  258  pkt.4 lit. a  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity; Dz. U. z  2019 r.  poz. 869 ze zm.), w związku z art. 15 zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych (Dz. U. z 2020 r poz. 374)  
zarządzam, co następuje: 
 

 

§ 1. Dokonać zmian w budżecie: 
1) zwiększenia  dochodów o kwotę zł (zał. nr 1)                                                                     60 000,00 zł         

w tym: 
- zwiększenia  dochodów bieżących o kwotę zł                                                                  60 000,00 zł 

2)  zwiększenia  wydatków o kwotę zł (zał. nr 2)                                                                      60 000,00 zł 
      w tym: 
     - zwiększenia  wydatków bieżących o kwotę zł                                                                    60 000,00 zł 
       
      

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet wynosi: 

1. Dochody w zł                                                                                                                              37 429 740,41 zł 
w tym: 
- dochody bieżące                                                                                                                           34 914 097,58 zł 
- dochody majątkowe                                                                                                                       2 515 642,83 zł 
     
2. Przychody                                                                                                                                         651 233,00 zł 
3. Wydatki w zł                                                                                                                               37 297 673,41 zł 
 
w tym: 
- wydatki bieżące                                                                                                                            34 689 230,12 zł 
- wydatki majątkowe                                                                                                                        2 608 443,29 zł 
  
4. Rozchody w zł                                                                                                                                  783 300,00 zł 
   
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
 

                                                                                                                             Wójt Gminy Łambinowice 
 
                                                                                                                                   (-) Tomasz Karpiński 

 
                        
 
 
 
 

 
 
 

 
 Sporządziła: E Drozd 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 0050/47/2020 
Wójta Gminy Łambinowice 
 z dnia 22 kwietnia  2020 r. 
 

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2020 R. 
 

Dział § Treść Zwiększenia/Zmniejszenia 

  Dochody bieżące 60 000,00 

801  Oświata i wychowanie 60 000,00 

 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

50 778,00 

 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego 

9 222,00 

   
Razem 

60 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk: E Drozd 



 Załącznik  nr 2 
 do Zarządzenia nr 0050/47/2020 
 Wójta Gminy Łambinowice 

 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK        

Dział Rozdział Nazwa 

Wydatki bieżące 

Razem wydatki 
bieżące 

w  tym 

wydatki jednostek budżetowych   
w tym: 

dotacje na 
zadania 
bieżące 

świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 

wydatki na 
programy 

zgodnie z art. 
5 ust. 1 pkt. 2 i 

3   

wypłaty        
z tyt. 

poręczeń 
i gwarancji 

obsługa długu Wynagrodzenia i 
składki od nich 
naliczane 

wydatki 
związane z 
realizacją  ich 
statutowych 
zadań 

801  Oświata i wychowanie     60 000,00   60 000,00 

 80101 Szkoły podstawowe     60 000,00   60 000,00 

  Razem     60 000,00   60 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk: E Drozd 

 


