
ZARZĄDZENIE NR 65/19
WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jemielnica na 2019 r.

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 i poz. 1309) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 869 oraz z 2018 r., poz. 2245) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Zwiększa się dochody budżetowe na 2019 r. o kwotę 29 935 zł
W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 29 935 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 29 935 zł
Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 28 000 zł
dochody bieżące
- § 2030 o kwotę 28 000 zł
Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 1 935 zł
dochody bieżące
- § 2030 o kwotę 1 935 zł

§ 2. 

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2019 r. o kwotę 29 935 zł
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy o kwotę 29 935 zł
Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 29 935 zł
Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 28 000 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- § 3110 o kwotę 28 000 zł
Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 1 935 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych:
- § 3110 o kwotę 1 935 zł

§ 3. 

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 27 266 269,17 zł
- dochody bieżące  26 881 438,50 zł
- dochody majątkowe                                                                       384 830,67 zł

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 30 508 273,17 zł
- wydatki bieżące 25 487 523,17 zł
- wydatki majątkowe 5 020 750,00 zł

3. Plan przychodów ogółem wynosi 4 054 000,00 zł
- pożyczki i kredyty 0,00 zł
- wolne środki 4 054 000,00 zł

4. Plan rozchodów ogółem wynosi 811 996,00 zł
- spłaty pożyczek i kredytów 611 996,00 zł
- udzielone pożyczki 200 000,00 zł
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§ 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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