ZARZĄDZENIE NR I/176/2020
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374, poz. 568 i poz. 695) zarządzam co następuje:
§ 1. W uchwale nr XVII/159/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na
2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 7545) zmienionej uchwałą nr XIX/163/2020 Rady Gminy z dnia
04.02.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 879), uchwałą nr XX/169/2020 z dnia 18.02.2020 r. (Dz. Urz.
Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 997), zarządzeniem I/160/2020 Wójta Gminy z dnia 24.02.2020 r., uchwałą
XXI/171/2020 z dnia 24.03.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1895), zarządzeniem I/171/2020 Wójta
Gminy z dnia 31.03.2020 r., zarządzeniem nr I/174/2020 z dnia 21.04.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 25.033.102,07 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 24.354.774,35 zł
- dochody majątkowe w kwocie 678.327,72 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.”
2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
7.001.478,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”
3) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 26.425.058,40 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 22.023.036,22 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.402.022,18 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.”
4) § 2 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
7.001.478,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 2 określone
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w załączniku nr 4 określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, w
załączniku nr 5 określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Wójt
Stefan Śpibida

UZASADNIENIE
W Uchwale nr XVII/159/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu
na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/163/2020 z dnia 04.02.20120 r., uchwałą nr XX/169/2020 z dnia
18.02.2020 r., zarządzeniem nr I/159/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 24.02.2020 r., uchwałą nr
XXI/171/2020, zarządzeniem nr I/171/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 31.03.2020 r., zarządzeniem
I/174/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia 21.04.2020 r., zarządzeniem I/176/2020 Wójta Gminy Dobre z dnia
28.04.2020 r. dokonano zmian zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 22.04.2020 r. w dziale
010, rozdział 01095 zwiększenie po stronie dochodów i wydatków o kwotę 394.794,48 zł z przeznaczeniem
na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania.

