
ZARZĄDZENIE NR 33/19
WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jemielnica na 2019 .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077 – z późn. zm.1)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Zwiększa się dochody budżetowe na 2019 r. o kwotę 129 504,55 zł
W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 129 504,55 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 128 904,55 zł
Rozdział 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 128 904,55 zł
dochody bieżące o kwotę 128 904,55 zł
- § 2010 o kwotę 128 904,55 zł
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa”

o kwotę 600,00 zł

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

o kwotę 600,00 zł

dochody bieżące
- § 2010 o kwotę 600,00 zł

§ 2. 

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2019 r. o kwotę 129 504,55 zł
W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 129 504,55 zł
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 128 904,55 zł
Rozdział 01095 „Pozostała działalność o kwotę 128 904,55 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
Rozdział 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 128 904,55 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
- § 4010 o kwotę 1 300,00 zł
- § 4110 - § 4110 222,30 zł
- § 4120 o kwotę 15,93 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- § 4210 o kwotę 122 ,31 zł
- § 4300 o kwotę 867,00 zł
- § 4430 o kwotę 126 377,01 zł
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, o kwotę 600,00 zł
Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe 
i wojewódzkie”

o kwotę 600,00 zł

- § 4410 o kwotę 600,00 zł
§ 3. 

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 27 311 093,72 zł
- dochody bieżące  25 926 958,72 zł

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 
poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r., poz. 303, poz. 326 i poz. 534
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- dochody majątkowe                                                                       1 384 135,00 zł
2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 30 874 097,72 zł

- wydatki bieżące 24 195 347,72 zł
- wydatki majątkowe 6 678 750,00 zł

3. Plan przychodów ogółem wynosi 4 500 000,00 zł
- pożyczki i kredyty 4 500 000,00 zł
- wolne środki 0,00 zł

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 936 996,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów 736 996,00 zł
- udzielone pożyczki 200 000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło
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