
ZARZĄDZENIE URO.0050.41.2019.HPT
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Poczesna nr 20/III/18 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu 
gminy na 2019 oraz na podstawie art.257, art. 258 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869):

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje:

§ 1. 

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2019 rok  w związku z:

1) otrzymaną Decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.11.2019 z dnia 16 maja 2019 roku
w sprawie  zwiększenia planu dotacji na wydatki związane  z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

2) otrzymaną Decyzją Krajowego Biura Wyborczego DCZ-803-2/19 z dnia 13 maja 2019 roku
w sprawie zwiększenia planu dotacji na zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego.

§ 2. 

Zmiany to:
1) w dochodach zwiększenie o kwotę 29 173,00 zł tj.:
• Rozdział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
źródło: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej  oraz innych zadań  zleconych gminie kwota 29 100,00 zł
•  Rozdział 855 Rodzina
źródło: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwota 73,00 zł

2) w wydatkach zwiększenie o kwotę 29 173,00 zł tj.:
• Rozdział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
grupa: wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 29 100,00 zł

•  Rozdział 855 Rodzina
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
grupa: wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 73,00 zł

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
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§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Ujma
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