
ZARZĄDZENIE NR 20/2018
WÓJTA GMINY GŁOWNO

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXIX/220/17 
Rady Gminy Głowno z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 
2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków     
o kwotę 292 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100 ) oraz zmniejsza się budżet 
Gminy Głowno na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 69.369 zł  (słownie: 
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), w tym:
-    w dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 
104 zł, 

-   w dziale 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się dochody 
i wydatki o kwotę 91 zł oraz zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 611 zł, 

-   w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 719 zł, 

-   w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe – zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 
3.019 zł,

-  w dziale 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej– zwiększa się dochody 
i wydatki o kwotę 5 zł, 

-  w dziale 852 rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania– zwiększa się dochody 
i wydatki o kwotę 92 zł, 

-  w dziale 855 rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze- zmniejsza się dochody i wydatki 
o kwotę 39.348 zł,

-  w dziale 855 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się 
dochody i wydatki o kwotę 25.672 zł.  Powyższych zmian dokonuje się na podstawie pisma 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Głowno na 2018 r. 

pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału oraz pomiędzy rozdziałami w obrębie działu zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
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§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Głowno

Marek Jóźwiak
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2018

Wójta Gminy Głowno

z dnia 20 lutego 2018 r.

Dochody Wydatki
Dział Rozdział

Grup
a § Treść Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie zmniejszenie

750
Administracja 

publiczna 104 104

75011
Urzędy 

wojewódzkie 104 104

2010

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację zadań 

bieżących 
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych 
gminie(związkom 
gmin) ustawami 104

Zadania statutowe 104

4210

Zakup 
materiałów 

i wyposażenia 104
852 Pomoc społeczna 188 4 349 188 4 349

85213

Składki na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 
opłacane za osoby 

pobierające 
niektóre 

świadczenia 
z pomocy 

społecznej, 
niektóre 

świadczenia 
rodzinne oraz za 

osoby 
uczestniczące
w zajęciach 
w centrum 
integracji 
społecznej 91 611 91 611

2010

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 91
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państwa na 
realizację zadań 

bieżących 
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych gminie 
(związkom gmin) 

ustawami

2030

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin 

( związków gmin) 611
Zadania statutowe 91 611

4130

Składki na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 91 611

85214

Zasiłki okresowe, 
celowe

i pomoc w naturze 
oraz składki na 
ubezpieczenie 

emerytalne 
i rentowe 719 719

2030

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin 

( związków gmin) 719
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 719

3110
Świadczenia 

społeczne 719
85216 Zasiłki stałe 3 019 3 019

2030

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin 

( związków gmin) 3 019
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 019

3110 Świadczenia 3 019
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społeczne

85219
Ośrodki pomocy 

społecznej 5 5

2010

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację zadań 

bieżących 
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych gminie 
(związkom gmin) 

ustawami 5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5

3110
Świadczenia 

społeczne 5

85230
Pomoc w zakresie 

dożywiania 92 92

2030

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację 

własnych zadań 
bieżących gmin 

( związków gmin) 92

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 92

3110
Świadczenia 

społeczne 92

855 Rodzina 65 020 65 020

85501
Świadczenie 

wychowawcze 39 348 39 348

2060

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa ma 
zadania bieżące 

z zakresu 
administracji 

rządowej zlecone 
gminom 

(związkom gmin, 
związkom 

powiatowo- 
gminnym), 
związane 

z realizacją 39 348
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świadczenia 
wychowawczego 

stanowiącego 
pomoc państwa 

w wychowywaniu 
dzieci

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 348

3110
Świadczenia 

społeczne 39 348

85502

Świadczenia 
rodzinne, 

świadczenie 
z funduszu 

alimentacyjnego 
oraz składki na 
ubezpieczenie 

emerytalne 
i rentowe

z ubezpieczenia 
społecznego 25 672 25 672

2010

Dotacje celowe 
otrzymane 
z budżetu 

państwa na 
realizację zadań 

bieżących 
z zakresu 

administracji 
rządowej oraz 
innych zadań 

zleconych 
gminie(związkom 
gmin) ustawami 25 672

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 672

3110
Świadczenia 

społeczne 25 672
Ogółem 292 69 369 292 69 369
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2018

Wójta Gminy Głowno

z dnia 20 lutego 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Głowno na 2018 rok

WYDATKI
Dział Rozdział Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

750 Administracja publiczna 10 000 10 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)

10 000

Zadania statutowe 10 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000

75095 Pozostała działalność 10 000

Zadania statutowe 10 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000

4300 Zakup usług pozostałych 5 000

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

17 000 17 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 17 000 17 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń

17 000

Zadania statutowe 17 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000

4270 Zakup usług remontowych 7 000

801 Oświata i wychowanie 13 000 13 000

80101 Szkoły podstawowe 13 000 13 000

Zadania statutowe 13 000 13 000

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 200

4270 Zakup usług remontowych 13 000

4300 Zakup usług pozostałych 1 800

Ogółem 40 000 40 000
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