ZARZĄDZENIE NR 264/2020/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 17 listopada 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, 1378) oraz art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 1842)
i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, 522, 531, 565) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na
zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 9.828 zł (słownie złotych: dziewięć
tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
w związku powierzeniem grantu w ramach projektu grantowegoz dnia 29.10.2020 r.o dofinansowanie
projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt
przewidziany do realizacji w 2020 r.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na
zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 9.828 zł (słownie złotych: dziewięć
tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 264/2020/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 17 listopada 2020 r.
Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie dochodów
Dział

Rozdział

Paragraf

853
85311
2440

Treść

Zmiana

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 828,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

9 828,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych

9 828,00

Razem:

9 828,00
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 264/2020/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 17 listopada 2020 r.
Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie wydatków
Dział

Rozdział

Grupa

853
85311
B1PZB

Treść

Zmiana

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9 828,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

9 828,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań

9 828,00

Razem:

9 828,00
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