
                                                  ZARZĄDZENIE Nr  49/2018 

                                                     Wójta Gminy Gaworzyce 

                                                 z dnia 04 czerwca  2018 roku 

    

                                     w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok. 

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2017 r. poz.1875,2232, z 2018 r. poz.130 ) oraz art.257  pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, Dz. U.  z 2018 poz. 62), Wójt Gminy 

Gaworzyce zarządza co następuje:  

 

                                                                         § 1. 

                                                                 

1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia wydatków  bieżących budżetu  gminy o kwotę 

5.300,00 zł,  z tego: 

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.300,00 zł, 

b) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 5.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

    

§ 2. 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Gaworzyce na 2018 rok wynosi: 

1.  Dochody budżetu Gminy na 2018 rok wynoszą:                                      21.005.927,20 zł 

z tego:  

a) dochody bieżące                                                                                            15.445.954,22 zł 

b) dochody majątkowe                                                                                       5.559.972,98 zł 

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa  

w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 uofp                                                                                  3.237.630,98 zł 

 

2. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok wynoszą:                                       22.925.328,83 zł 

z tego: 

1) wydatki bieżące                                                                                            14.399.129,17 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                      8.355.546,34 zł 

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           5.534.792,61 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       2.820.753,73 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                                                                                  865.000,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             4.948.979,98 zł 

d) obsługa długu                                                                                                      229.602,85 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        8.526.199,66 zł 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            8.526.199,66 zł 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 5.321.721,40 zł 

 

3. Przychody i rozchody wynoszą : 

    - przychody             5.296.400,17 zł,                              

    - rozchody               3.376.998,54 zł.   

                                                                            § 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                          Wójt Gminy  

 

                                                                                                      Jacek Szwagrzyk 

                                                                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 


