
 

ZARZĄDZENIE NR 154/2019 

 

Wójta Gminy Belsk Duży 

z dnia 29 listopada 2019 roku 

  

w sprawie zmian do planu finansowego budżetu gminy Belsk Duży 

 

           Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./, Zarządzenia Nr 143/2019 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 18 

listopada 2019 r., Zarządzenia Nr 152/2019 Wójta Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2019 r., Wójt Gminy 

Belsk Duży zarządza, co następuje: 

                                                            

§ 1 

 

Ustalam następujące zmiany do planu finansowego budżetu gminy Belsk Duży: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 637.965 zł 

 

- w dziale 855 – Rodzina,  

w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci o kwotę 596.360 zł. 

w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami  o kwotę 36.935 zł. 

w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami  o kwotę 20 zł.       

w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) ustawami  o kwotę 4.650 zł.  

 

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.277 zł 
 

- w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 2010 –. dotacje 

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami  o kwotę 4.277 zł.  

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

  

                 Wójt 

 

          /-/ Władysław Piątkowski 


