
                                                  ZARZĄDZENIE Nr  108/2018 

                                                     Wójta Gminy Gaworzyce 

                                                      z dnia 31 października  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 2018 r. poz. 994 ze zm. ) 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 ze zm.)  Wójt Gminy Gaworzyce 

zarządza co następuje:  

 

                                                                            § 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 155.000,00 zł z tego: 

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 155.000,00  zł, w tym zadania zlecone zwiększa  się                              

o kwotę – 131.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

  

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 155.000,00 zł z tego: 

   a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155.000,00 zł, w tym zadania zlecone zwiększa się 

   o kwotę – 131.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

    

§ 2. 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Gaworzyce na 2018 rok wynosi: 

1.  Dochody budżetu Gminy na 2018 rok wynoszą:                                      21.422.603,91 zł 

z tego:  

a) dochody bieżące                                                                                            16.261.051,33 zł 

b) dochody majątkowe                                                                                        5.161.552,58 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                                                                                  2.298.891,11 zł 

 

2. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok wynoszą:                                       24.430.600,54 zł 

z tego: 

1) wydatki bieżące                                                                                            14.891.991,23 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                      8.796.324,35 zł 

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           5.606.138,11 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       3.190.186,24 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                                                                                  848.532,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             4.991.247,80 zł 

d) obsługa długu                                                                                                      255.887,08 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        9.538.609,31 zł 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            9.538.609,31 zł 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 5.339.371,40 zł 

 

3. Przychody i rozchody wynoszą : 

    - przychody             5.446.400,17 zł,                              

    - rozchody               2.438.403,54 zł.   

                                                                            § 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                          Wójt Gminy  

 

                                                                                                      Jacek Szwagrzyk 



                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


