ZARZĄDZENIE NR 36/2019
WÓJTA GMINY DĘBOWIEC
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r.
Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), § 9 pkt 3 i 4 Uchwały Nr 9/II/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2019 r. oraz art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Wójt Gminy w Dębowcu
zarządza
§ 1. Dokonać zmian budżetu Gminy na 2019 r. poprzez:
Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2019 r. o kwotę 500,00 zł:
KLASYFIKACJA
Dział

Nazwa

Rozdział

751
75109

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie

Dochody
500,00

500,00

500,00

500,00

Dochody bieżące, w tym:

500,00

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

500,00

Wydatki bieżące, w tym:
Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
RAZEM:

Wydatki

500,00
500,00
500,00

500,00

Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stronie dochodów wynosi: 29 639 947,89 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 24 859 209,89 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4 780 738,00 zł.
Budżet Gminy po dokonaniu powyższych zmian po stronie wydatków wynosi: 28 564 296,11 zł, w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 22 987 938,15 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 576 357,96 zł.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dębowiec
mgr inż. Tomasz Branny
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