ZARZĄDZENIE NR 173/2020/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1, 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r.
poz. 284, 374, 568, 695) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2020 r.
polegającego na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
o kwotę: 11.689 zł (słownie zł: jedenaście tysięcy sześćet osiemdziesiąt dziewięć) zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia w związku z pismami Krajowego Biura Wyborczego
DŁD-802-25/20 z dnia 15.07.2020 r., Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.149.2020
z dnia 13.07.2020 r., FB-I.3111.2.151.2020 z dnia 14.07.2020 r., FB.I.3111.2.156.2020 z dnia
15.07.2020 r.
§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2020 r.
polegającego na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
o kwotę: 11.689 zł (słownie zł: jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik

Nr 1 do

Prezydenta

zarządzenia

Nr 173/2020/P

Miasta

Pabianic

z dnia 23 lipca 2020 r.
Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie dochodów
Dział

Rozdział

Paragraf

751
75107
2010
851
85195
2010
852
85203
2010
855

85513

2010

Treść

Zmiana

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

3 300,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3 300,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

3 300,00

Ochrona zdrowia

1 059,00

Pozostała działalność

1 059,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1 059,00

Pomoc społeczna

3 000,00

Ośrodki wsparcia

3 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

3 000,00

Rodzina

4 330,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

4 330,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

4 330,00

Razem:

11 689,00
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 173/2020/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 23 lipca 2020 r.
Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie wydatków
Dział

Rozdział

Grupa

751
75107
B1PZB
851
85195
B1PZB
852
85203
B1WIP
855

85513

B1PZB

Treść

Zmiana

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

3 300,00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3 300,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań

3 300,00

Ochrona zdrowia

1 059,00

Pozostała działalność

1 059,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań

1 059,00

Pomoc społeczna

3 000,00

Ośrodki wsparcia

3 000,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 000,00

Rodzina

4 330,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów

4 330,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań

4 330,00

Razem:

11 689,00
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