
 

ZARZĄDZENIE Nr 53/2019  

WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE 

z dnia 7 czerwca 2019 r.  
 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radziejowice na 2019 rok 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 14 Uchwały Budżetowej Gminy 

Radziejowice na 2019 rok Nr III/16/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. 

zarządzam co następuje : 

§ 1 

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o łączną kwotę 35.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem        

Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej pod 

nazwą „Dochody budżetu Gminy Radziejowice na 2019 rok”. 

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.906.136,77 zł.  

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.273,00 zł, tj. do kwoty 33.082.157,77 zł. 

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 823.979,00 zł. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o łączną kwotę 79.105,84 zł oraz zmniejsza się o łączną 

kwotę 43.832,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym 

załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Radziejowice na 

2019 rok”. 

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 47.404.551,48 zł.  

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79.105,84 zł oraz zmniejsza się o kwotę 43.832,84 

zł, tj. do kwoty 31.804.822,97 zł. 

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 15.599.728,51 zł 

 

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały 

budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”. 

 

§ 2    

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


