
                                                  ZARZĄDZENIE Nr  25/2019 

                                                     Wójta Gminy Gaworzyce 

                                                      z dnia 31 stycznia 2019 roku 

    

                                     w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 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. 994,1349,1432,2500. ) oraz art.257  pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 poz. 62 ,1000,   1366, 1693, 1669, 

2354, 2500)  Wójt Gminy Gaworzyce zarządza co następuje:  

 

                                                                            § 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.242,00 zł z tego: 

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.242,00 zł, w tym zadania zlecone zwiększa  się                              

o kwotę 1.242,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

  

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.242,00 zł z tego: 

   a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.242,00 zł, w tym zadania zlecone zwiększa  się                              

o kwotę 1.242,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

    

§ 2. 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Gaworzyce na 2019 rok wynosi: 

1.  Dochody budżetu Gminy  :                                                                          19.370.151,43 zł 

z tego:  

a) dochody bieżące                                                                                             16.331.829,06 zł 

b) dochody majątkowe                                                                                        3.038.322,37 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                                                                                   2.938.322,37 zł 

 

2. Wydatki budżetu Gminy :                                                                            20.068.797,10 zł 

z tego: 

1) wydatki bieżące                                                                                            14.322.417,75 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                      8.574.176,96 zł 

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           5.832.971,00 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       2.741.205,96 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                                                                                  961.783,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             4.545.439,90 zł 

d) obsługa długu                                                                                                      241.017,89 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        5.746.379,35 zł 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            5.746.379,35 zł 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 4.410.923,10 zł 

 

3. Przychody i rozchody wynoszą : 

    - przychody             4.695.298,10 zł,                              

    - rozchody               3.996.652,43 zł.   

                                                                            § 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                          Wójt Gminy  

 

                                                                                                      Jacek Szwagrzyk 



                                                                                                                  

 

 

 


