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Zarządzenie Nr 4t/zozo

Wójta Gminy Fałków
z dnia 19 czerwca zpzo roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na zozo rok.

Na podstawie art. 3o ust. z pkt 4 ustawy z dnia B marca r99o roku o Samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2o2o r. poz. Trg) oraz art. 2tr ust.r i z, art. 257 pkt r i 3 ustawy z dnta z7 sierpnia
2oo9 r' o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2o7g t. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Fałków
zar ządza, co następuj e :

Sr
Dokonuje się zmian w planie dochodów budzetu Gminy Fałków na 2o2o rok zgodnie z
zał4cznikiem Nr r do niniejszego zarządzenia.

Sz
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Fatków na 2o2o rok zgodnie z
zatqcznikiem Nr z do niniejszego zarządzenia,

Ss
Zał'ączltik,,Dochody i wydatki zwi4zane z reaLizacjązadafi z zakresu administracji rządowej



Załacznik Nr 1 do ZarzadzeniaNr 4112020 Fałków z dn. 19.06.2020 r,
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Załącznik Nr 2 do ZarządzeniaNr 4112020 Wójta Gminy Fałków z dn. 19.06.2020 r.

Dział Rozdział Paraqraf Treśó Przed zmianą Zmiana Po zmianie

75107 Nvborv Prezvdenta Rzeczvpospolitei Polskiei 6 740,0C 10 050,00 16 790,00

3030 Różne wvdatki na rzecz osób fizvcznvch 0,0c 10 050,00 10 050,00

4110 Sk,ładki na ubezpieczenia społeczne 530,1 C 34,20 564,30

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz
SoIidarnościowy Fundusz Wsparcia osób
N iepełnosprawnvch

-4,90 71,05

4170 /y'vnaqrodzenia bezosobowe 3 100 00 200,00 3 300,0c

4210 Zakup materiałÓw i wyposaŹenia 2 555,96 49,39 2 605,3i
4300 Zakuo usłuo DozostałVch 64,00 99,0(

4410 PodrÓie słuzbowe kraiowe 442,99 -342,69 100,3(

eor;s o,o( 25 741,00 25 741,0C

4210 Zakup materiałów i wyposaienia 0,0c 254,86 254.86

4240 |Zakup ŚrodkÓw dydaktycznych i ksiąŹek 0,0c 25 486,14 25 ł86'14
Razem 32 166 744,14 35 791,0C 32 202 535,14
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