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ZarządzenieNr 5ol2o2o
wójta Gminy Fałków

z dnia 4 sierpnia zozo roku

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na zozo rok.

Na podstawie art. 3o ust. z pkt 4 ustawy z dnia B marca r'99o r. o samorzędzie gminnym
(tj. Dz.U. zzozo r. poz. Ttg) oraz art. zr:-ust.r i z, art.257 pkt r i 3 ustawy z dnia z7 sierpnia
2oo9 r. o finansach publicznych (t.j. DzU' z 2o7g r' poz, 869 ze zm') Wójt Gminy Fatków
zarządza, co następuje :

Sr
Dokonuje się zmian w planie wydatków Budzetu Gminy Fatków na 2o2o rok zgodnie z
załącznikiem Nr r do niniejszego zarządzenia,

Sz
Zat4cznik ,,Zadania inwesĘcyjne roczne w 2o2o r,,, otrzymuje brzmienie zgodnie,z
załęcznikiem Nr z do niniejszego zarz4dzenia,

5s
Zał'4cznik,,Dochody i wydatki związane z rea|izacją zadart realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,' otrzymuje brzmienie
zgodnie z zał4cznlkiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

5ł
Załącznik ,,Dotacje celowe w 2o2o roku', otrzymuje brzmienie zgodnie z zał.4cznikiem Nr 4
do niniejszego zarządzenia. il

Ss

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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lałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2020 V .a Gminy Fałkow z dn. 04'08.2020 r'

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmiana Zmiana Po zmianie
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60014 Drogi publiczne powiatowe 376 840,0C JCO UUU.UU 7328/t0,00

6300
Dotacja ce|owa na pomoc finansową udzie|aną między
jednostkami samoządu terytoriaInego na dofinansowanie
własnvch zada inwestvcvinvch i zakuoow

376 840,0C 356 000,00 732 840,00

60016 Jrogi publiczne gminne 1 389 't45.6C -3s6 000,00 1 033 145;60

6050 //vdatki inwestvcvine iednostek budŹetowvch 1 142245,6C -356 000,00 786 245,60

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2389 221,9t 10 000;00 ,2399221,98

2900

Wpłaty gmin i powiatÓw na rzecz innych jednostek
samo ząd u te ryto ria I n eg o or az związkÓw g m in, zwi ązkow
powiatowo- g m i n nych, związkow powiatow, związkÓw
metropoIiiaInvch na dofinansowanie zada bieżacvch

13 000,0c 23 000,00 36 000,00

4210 Zakup materiałow i wyposażenia 103 000,0( -'19 000,00 84 000,00
4430 RÓżne opłaty i składki 50 000,0( 6 000,00 56 000,0c

75056 Sois powszechnv i inne 27 055,0C 0,0c 27 05s,0c
4210 Zakup materiałÓw i wyposażenia 716,00 -200,60 515.4C

4410 Podroze służbowe kraiowe 0,00 200,60 200,6c

75075 Promocja jednostek samorządu terytoriaInego 38 000,00 -10 000,00 28 000.0c

4210 Zakup materiałow i wyposażenla 15 000,00 -10 000,00 5 000,0c

Razem 31 960 639,14 0,00 31 960 639,14
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Fałków z dn. 04'08.2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

" Wybrać odpowiednie oznaczenie Źródła finansowania:
A. Dotacje i śfodki z budżetu państwa (np, od wojewody' MEN' UKFiS' ..')

B. srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaIiczanych do sektora finansóW pubIicznych

c' Inne Źródła
D' Inne Źródła



zńącmikNt 3 do za ądzenia Nr 50/2020 wójta Gminy Fałków z dn. 04.08'2020 r'
Dochody i rrTdatki zwĘ,ae z ręa|iza.jĄ zadań rea|izowanych na podstawi€ pomzumień ( nów) między j€dnostkami samorządu terytońaln€go w 2020 r.
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Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki
otrzymującej dotacje

Zakres Kwota dotacji

1 3 5 6

l. Dotacje dla jednostek sektora finansow publicznych 732 840

I 600 60014
Starostwo Powiatowe w
Końskich

przebudowa dróg
powiatowvch

'732 840

l|. Dotacje d|a jednostek spoza sektora finansów pub|icznych 350 000

I 926 9269s
wyłonione w drodze
konkursu

organizowanie działalnoŚct w
zakręsię kultury |tzycntej i
snorhl

50 000

2 754 75412 oSP Fatków zakup samochodu strazackiego 300 000

ogółem 1 082 840

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 50/2020 WÓjta Gminy Fałkow z dn. 04.08'2020 r'

Dotacje celowe w 2020 roku
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