ZARZĄDZENIE Nr 42/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 kwietnia 2019 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity – Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późniejszymi zmianami) i art. 257 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz.2077
z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 163.336,63 zł, z tego:
-dochody bieżące 163.336,63 zł
2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 163.336,63 zł, z tego:
-wydatki bieżące 163.336,63 zł
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik Nr 2
do niniejszego zarządzenia.
§3
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§4
Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:
1. Po stronie dochodów
39.045.461,88 zł
dochody bieżące:
dochody majątkowe:

2. Po stronie wydatków
wydatki bieżące:
wydatki majątkowe:

32.266.091,30 zł
6.779.370,58 zł

43.357.293,88 zł
30.313.530,95 zł
13.043.762,93 zł

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział
01095 "Pozostała działalność" o kwotę 116.536,63 zł z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego
zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2019 roku.
Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.122.2019.KK z dnia 25 kwietnia 2019 roku.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka
wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"
o kwotę 46.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.
Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku.
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między paragrafami w ramach
tego samego działu i rozdziału.
Sporządził: Marek Kurec

