
Zarządzenienr 4812019
Burmistrza Ponieca z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art.257 pkt. l, 3 i4 ustawy zdnia2T sierpnia2009 r.o finansach publicznych (t1.Dz.
U.z20|9 roku, poz. 869 ze zm.) i $11 pkt 2 uchwały ru11112612018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
Burmistrz Ponieca zarządza, co następuje:

$ 1. W uchwale w sprawie uchwaĘ budzetowej Gminy Poniec na rok 2019 nr 111126/2018 z dnia2O grudnia 2018
r. wprowadza się następĄące zmiany:

l.w$1
a) ust.l otrzymuje brzmienie:

',l 
.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysok ości 32.514.Ż05,g0 zł. z tego:

1) dochody bieŻące w kwocie 31.514.435,90 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 999'770,00 zł'

zgodnie z załącznikiem Nr 1.''
!, b) w ust.2

- pkt I otrzymuje brzmienie:
,,l) dotacje celowe narealizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w kwocie 8.648.129,30 zł' zgodniezzałącznikiem Nr 3,''
2.W92:

a) ust. l otrąlmuje brzmienie:
,,1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na2019 rok w wysokości 33.652.4Ż0,67 zł'

ztego:
l) wydatki bieżące w kwocie 30.48Ż.620,67 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.169'800,00 zł.

zgodnie zzałącznikiem Nr 2.''
b) w ust.2

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,,1) wydatki na realizację zadań zzakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w kwocie 8.648. 129,30 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,''

c) w ust. 3

- pkt 3 otrzymuje brzmienie
,,3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych8.952.445,80 zł"

3' Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr i do rriniejsz ego zarządzenia'
4. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia
5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie zzał.Nr 3 do niniejszego zarządzenia

$ 2. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Zał. nr 1 doZarządzenia Burmistrza Ponieca nr 48l2O19 z dnia 20.05'2019 r.

Zmiany w planie dochodów

Razem 32 499 555,90 32 514 205,90 14 650,00

Dział Rozdział Paragral Treść
stan na

lzień:30-04_1
stan na

lzień:20-05-'! l

Zmiana

0gółem ogółem ogółem
r51 Urzędy naczelnych organÓw władzy państwowej'

kontroli i ochrony prawa olaz sądownictwa
11 632,0[ 26 4E2,OO 14 650,00

/JI IJ VVyDory oo Parlamentu ĘuropeJsKaego 't u zJ6,ut t4 bcu,uu

zu tu UUldUrę UtrlUWc oUZyrllal|e Z ouozelu panSIWa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

IU ZJOIUL z+ ÓÓo'Ul'

Strona: 1 Raport spoządzono W programie Budzet Pro 2002, Www.nowoczesnagmina.pl



Zał' nr 2 do Zaządzenia Burmistrza Ponieca nr 48t2O19 z dnia 20.05 .2019 r.

Zmiany w planie wydatków

Razem 33637770,67 33652420,67 ' 14650'00

. :: i i::: '.:- : t,i, :a:,';
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Dział Rozdział Paragral I resc
SIan na

lzleń:30-04-1!
Stan na

lzień:20-05.{!
zmlana

ogółem ogółem ogółem
751 Urzęoy naczelnycn organow władzy panstwowej'

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
11 832,00 26 482,00 14 650,00

/ 511 vvyoory oo ranamenlu truropejsKtego I U ZJb.UU 24 Uót''UU t4 ocu,uL

JU3U Kozne wyoaIKl na rzecŻ osoo llzycznycn U,UT 14 b5U,UU r4 ocu,uL
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Zał' nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Ponieca nr 48l2O19 z dnia 20.05 .2019 r.

Dotacje iwydatki związane z realizacjązadan z zakresu administracji rządowej
zleconych gminle i innych zadań zleconych ustawami w 2o19r._ DOTACJE

Razem I 633 479,30 I 648 129,30 14 650,00

Dział Rozdżia'ł Pżragral Treść
stan na

lzień;30-04-1
Stan na z.mlana

Zlecone Zlecone Zlecone
t5'l Urzęoy naczelnycn organow właozy panstwoweJ'

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1 E3Z,0t 26 4AZ,OO 14 650,00

/5113 vvyoory oo ranamenlu truropeJsKtego 1 U 23b,U( Z4 ÓÓo'UU t4 ocu,u!

zulu uuraqe cerowe olrzymane z ouozelu pansMa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

r u zoo,uL 24 UBb.UU

Strona: 1 Rapoń spoządzono w programie Budzet Pro 2002, WwW.nowoczesnagmina.pl



WYDATKI

Razem I S33 479,30 I 648 129,30 t 14 680,00
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Dział Rozdział Paragrł1 Treść
Stan na

Izień:38.04-{
stan na

lzień:20-05-{ !

Z.mtana

Zlecone Zlecone Zlecone
751 ulzędy naczelnych organÓw władzy państwowej'

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1'r 832,00 26 4AZ,OO 14 650,00

/cttJ lsKrego I U ZJO,UL 24 6utt,uu lł ocu'UU

JUJU Kozne wyoarKr na rzecz osoo Ttzycznycn u,ur 14 bCU,UU I + OCU,UU

Strona: 2 Rapoń sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www'nowoczesnagmina.pl



Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.
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Klasvfikacia

Nazwa PlanDzial Rozdział $
1 2 3 Ą 5

855 Pornoc społeczna , 56 000

85502

Swiadczenia rQdzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczen ia społecznego 56 000

0980
Wpłylvy z tytułu zwrotu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacvineoo 56 000
Razem 56 000


