
Zarządzenie Nr URO.0050.428.2018.HPT 

Wójta Gminy Poczesna z dnia 19 października 2018 

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy  na 2018 r. 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Poczesna nr 275/XXXII/17 z dnia 28 grudnia 2017r. 

w sprawie budżetu gminy na 2018 oraz na podstawie art.257, art. 258 ust.1 pkt.1, art. 222 ust. 4  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 

oraz Dz.U. z 2018 roku, poz. 62): 
 

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje: 

§1 
 

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2018 rok, w związku z:  

1) Decyzją Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ-804-4/18 w sprawie wypłaty 

zryczałtowanych diet dla członków gminnej/miejskiej komisji wyborczej oraz 

obwodowych komisji wyborczych; 

2) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.127.41.2018 w sprawie wyposażenia szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu 

zakupu podręczników; 

3) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.220.4.2018 w sprawie pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci; 

4) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.239.2.2018 w sprawie świadczenia 

rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów; 

5) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.11.2018 w sprawie świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 

6) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.94.12.2018 w sprawie dofinansowania 

wypłat zasiłków stałych; 

7) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.212.5.2018 w sprawie zakupu przez gminę 

urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej; 

8) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.19.2018 w sprawie wypłat 

zryczałtowanych dodatków energetycznych. 

9) Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.115.9.2018 w sprawie zwrotu części 

podatku akcyzowego. 

10) bieżącym wykonaniem budżetu. 

§2 
 

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 340 837,12 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 1 

 

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 340 837,12 zł 

zgodnie z załącznikiem  nr 2  

 

3. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 22 000,00 zł zgodnie  

z załącznikiem nr 3 

 



§3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 
 

 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


