
Zarządzenie nr 9312019
Burmistrza Ponieca z clnia tLpaździernika 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie na2019 rok

Napodstawiean.251pkt. 1,3 i4ustawy zdnia27 sierpniaŻ009r.ofinansaclrpublicznych (t1.Dz'
U.z2019 roku, poz.869 zezm') i $11 pkt 2 uchwały nr1111261Ż018 z dnia 20 grudnia ŻOl8r.
Burmjstrz Ponieca zarządza, co następu.je

$ 1' W uclrwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok Ż0l9 nr 11112612018 z drlia 20 grLldnia 2018
r. wprowadza się r-rastępujące zmiany:

1.W$l
a) rrst.1 otrzynruje brzmienię:
,,1 .Ustala się łączną kwotę dochodów budzetu na 2019 rok w wysokości 35.520. 84Ż,98 zł. z tego'.

1) dochody bieżące w kwocie 34.521.072,97 zł.,
2) dochody majątkowe w kwocie 999.770,07 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr l .''
b) w ust.2

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
,' 1) dotacje celowe na realizację zadan z zakresu administracji rządowej i innycli zadań

zleconych ustawami w kwocie 10.845.606'43 zł. zgodnie z załącznlkiem Nr 3,''
2.W$2:

a) ust. I otrzymuje brzmienie:
,,l .Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 36.891. 117 ,18 zł.

ztego:
1 ) wydatki bieżące w kwocie 33 .699 .403,18 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.I9l .'714,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2'''
b) w ust.2

- pkt I otrzymuje brzmienie:

',l ) 
wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami w kwocie 10.B45.606,43 zł. zgodnie zzałącznikiem Nr 3,''
c) w ust. 3

- pkt I otrzymuje brznienie:
,, l ) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19 .]26.ŻŻ'I ,40 zł. w tym na:

a) wynagrod zenia i składki oa ni.t' na|iczanę |1.978'343,Ż9 zł.,
b) wydatki zlłiązane z realizacją ich statutowycll zadań 7 .'747 .884,71 zł.,"

- pkt 3 otrzymuje brzmienie
,,3) świadczenia na rzecz osób ftzycznych 10.583.31B,2Ż zł"

3. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie zzał.Nr l do niniejszego zar:ządzellia.
4. Dokonuje się zrnian w zał. Nr 2 zgodnie z zał.Nr 2 do rrirriejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodrrie z zał. Nr 3 do rriniejszego zarządzenia.

$ Ż. Zarządzenie wchodzi w życie z dnienr podjęcia.

x- 1.; ł, 1 ł ?t"ł



Zał. nr 1 do Zaządzenia Burmistza Ponieca nr 93t2019 z dnia 11'1O.2O19r.

Zmiany W planie dochodów

Razem 34 166 443,34 35 S2O 842,98 1 354 399,64
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Strona: 1 Rapoń sporządzono W programie BudŻet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Dział Rozdział Paragral Treść
stan na

lzień:01 -1 0-1 !

;rtan na
lzień:1 1-10-1l

Zmiana

ogółem ogółem ogółem
010 53ó 5z1'41 I UJI /2J,14 493 ZO3,E7

UIU95 PozosIala dzlałalnosĆ 536 tZ1 .4 utv Yzc, t1 4YJ ZUJ,O /

zu lu uurauJe ueruwe uuzyrltane z ouozelu panslwa na
realizac|ę zadań bieżących z zakresu administracji
lządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

+bb I l1 ,41 YJV UtC. I +vJ zuJ,o /

751 Urzęoy naczelnych organow Władzy panstwowejt
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

37 275,0t 54 025,00 16 750,00

/3IUó vvyoory oo llelmu I Senatu IU /9J,UL zr 543,UN to / cu,u!

IUIU uoiacle cetowe olrzymane z Duozetu panstwa na
realizac.ję zadań bieżących z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

U /VJ,UL tt 54J,Ul) r b /cu,uu

452 POmOC SpOleCZna 198 737,03 2U6 144,00 I 496,97

ó5Ż l uooalKl mteszKanlowe + UUU,UL 4 5UU,UU 5UU.UU

ZU IU uoraqe cerowe orrzymane z ouozelu panstwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

4 5UU,UU 5UU.UU

8521 I OsrodKl pomocy społecznej 43 074,0C 44 758.00 1 684,00

zu tu uoracje celowe orrzymane z ouozelu panslwa na
realizację zadań bieżąCych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

J UCI,UU b /Jb,UU 1 bó4'UU

ó5ŻJU omoc w zaKreste dozywtanta 33 Il/'uł J9 U00,0u 5 222,9t

IUJU uurauJe ceruwe oUZyrnane z ouozelu pans{wa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)

33 I I t,Ui JY UUU,UL c lzz,3 t

855 KOOZtna 6 E6B 984,0C 9 706 023,00 837 039,00

óJcU l bwraoczenre wycnowawcze 5 J91 369,0t o 4zo ooY,uu OJO UZU,UU

ZUbU uo{acje cetowe olrzymane z ouozelu panslwa na
zadania bieżące z zakresu ad ministracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin' związkom
powiatowo-gminnym), związane z realizaĄą
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowywaniu dziec

5 J91 369,01 o lŻo Jó9'UU

8551 3 składkl na ubezpleczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne'
zgodnie z pzepisami Ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014

1Z 361 ,0t 14 400,00 2 019,00

ZUlU uoracJg cerowe orrzymane z Duozelu panslwa na
rea l iza cj ę zad ań bieżący ch z za kres u a d m in i stra cj i

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

lć Jo llUL 14 4UU,UU I U tV,UL



Zał' nr 2 do Zaządzenia Burmistrza Ponieca nr 93/2019 z dnia 11'10.2019r.

Zmiany w planie wydatkow

Dział Rozdział Paragral Treść
Stan na

lzień:01_10-1
Stan na

lzień:1 'l -'l 0-1
Lmtana

0gółem ogółem ogółem
010 Kolnlctwo | łowlectwo 605 173,07 1 UgB 376,74 493 203,67

U1 Ugb l"ozoSIała ozlałalnosc +94 tat,+t 9C9 925.1 4 vJ luJ,o /

4Ui U vvynagroozenta osooowe pracowntKow tz oto,uu / / Jł.U!

4t 1U siKładKl na Ubezpleczenia społeczne 865,94 2 19't ,89 1 325,S5

4120

4210

s k]adkl rl a m ńó uśżFra cv_ 64,6C

-7-?c:66
243,O2

_ _ -86_,65

- " 17812
'11'47ślakup materiałóW i Wyposażenia

43U0 Zakup usług pozostałych 407,00 /u4,cu 297,50

+43U h(ozne opłaty l sKładKi 45t sto,01 941 103,0E 483 533,01

751 Uuęoy naczelnycn olganow Wraozy panslwowel'
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

37 275,0( 54 025,00 16 750,00

/b1 uu wybory do selmu 
' 
senatu 1U /93,0t ll 3Ą3,UL r b /5u,uu

JUJU KOZne wyoatKt na rzecz osob ttzycznych u, ut r b /cu,uu lb 
'/CU,UU

ó5'l Pomoc spoleczna I U/b U99,5t 1 UU3 506,53 7 406,97

85215 uooalKt mteszKantowe Ó+ lą* 
'U|)

5UU,U0

JI IU rd sPUfeuzne rJo oo+,uL r J4 t c4,uu 49U,U0

421.0 zaKup malenatow r wyposazenta 80.0c 90,00 10,00

u521 I osrodKl pomocy społecznej JUó bbU,c.j 31 0 344,53 1 6ts4,UU

311U r ild slJUrtr( 4 gtb,22 b bJ4,9b r oco,/+

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 366,2Ą 12 391 ,50 -ż5m

85230 Pomoc w zaKresre dozywtanta 93 249,03 98 472,00 5 ZZZ,V

1U DWraoczenra spoteczne Jo o4ó'Ul.'] 41 ó IU,9 l 5 222,9 t

855 KOOZtna t Ó Ybb 5l /' /l 9 803 566,75 u3/ u39,0u

Bb5U1 )wrao czente wycnowawcze c 4zu 4Y5,2i o zco ctc,zc U35 UZU,UU

3-l 1U -wraoczenla spoteczne f,óllÓl ro9 ott,rJ óz5 UUU'UU

401 0 Wynaqrodzenia osobowe pracowników /2'l9z,Ł 80 516,58
--T323;624110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 768'9€ 15 261 ,39 1 49?,43

120 Składki na Fundusz Pracy 1 óó1'4ć Z UóJ'Jb 203,93

8551 3 5Kla0Kl na UDezpleczenle zdrowotne opłacane za
osoby pobiera.iące niektóre świadczenia rodzinne'
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014

13 325'5€ 1 5 344,56 2 019,00

41 3U 5Kł3dKl1n2 Ubezpleczenle zdrowotne rJ JZC,CE r 5 J44,5b Z UIV,UU

Razem 35 536 717,54 36 891 117,.t8 1 354 399,64

': ,- i r j 'fi 1.,r- i "_. t ,

.

'r8,l .!'.'\'ł* '

Strona: 1 Rapoń spoządzono W programie Budzet Pro 2002' M.nowoczesnagmina'pl



Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Ponieca nr 93/2019 z dnia 1 1.10'2019r

Dotacje i wydatki związane z rea|izacjązadań z zakresu adm|nistracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r._ DOTACJE

Razem 9 496 429,76 10 845 506,43 1 349 176,67

:::r,r :

: ,1 ;_

,-łłń:'1 "f "

.

Rapoń sporŻądu ono W programie BUdzet Pro 2002, WWw.nowocŻesnagmina.pl

ir i

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

lzień:01 -1 0-1 l
Stan na

lzień:1 '| -10-1
zmtana

Zlecone Zlecone Zlecone
010 Kolnlctwo l łowlectwo 466721,47 959 925,14 493 203,67

UIU95 t'ozosIała ozlalalnosc lOO Itt,lI 49J ZUJ,O /

zv tv uoraqe cerowe orzymane z Duozetu panslwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
ządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

+oo Iat,+t YCY UZC, I

751 Urzęoy naczelnycn organoW Wladzy panslwowej'
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

31 275,OO 54 025,00 16 750,00

//clUó vvyoory oo belmu r benalu 1 U /93,0U zI c+ó,UL) to /cu,uu

tu tu uoracle cerowe o{rzymane z ouoze{u panslwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
Żądowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

r u /93,uu t{ 543,UU 1b /5U,UU

852 Pomoc społeczna 9 052,0( 11 235,00 2 184,00

óczl c uooalKt mteszKanlowe + UUU,UL /ł 3UU'UU CUU,UU

zulu uoracje cerowe orrzymane z Duozelu panstwa na
realizaĄę zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

4 UUU,UL 4 CUU,UU CUU,UU

65Ż1 9 usrodKl pom0cy społecŻnej s 052,0t 6 736,00 1 bó4,UU

zu lv uulduJę Lęluwę ultay'lldllę z Uuu4ętu pdlli(wd lld
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
Żądowei oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

5 UCZ,UL b /Jb.UU 1 bó4,UU

855 KOOZlna ts 854 934,00 9 691 973,00 837 039,O0

ó55Ul sWra0czenre wycnowawcze 5 391 3tig,Ut o Zlb JÓY'UU óJJ UlU'UU

luou L.'OIaqe celowe oirzymane z Duozetu panslwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom (związkom gmin, związKom
poWialowo_gminnym), związane z realizaĄą
świadczenia WychoWaWczego stanoWiącego pomoc
państwa w wychowywaniu dziec

5 391 3ti9,0L o Zlb JÓY'UU ÓJc UlU'UU

8551 3 sKłaoKl na uDezpleczenle zorowolne oplacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z pzepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014

a JÓ|'UL '14 4UU,UU 2 Ulg,UU

zu tv uolacle cetowe olrzymane z ouozelu panslwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rz ądowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) Ustawami

1Z 361,UU U U IU,UU

Strona: 1



WYDATKI

Dział Rozdział Paragral Treść
Stan na

lzień:01-1 0_1

Stan na
lzień:'t 1-10-1!

zmtana

Zlecone Zlecone Zlecone
0't 0 Kolnictwo i łowiectwo 466 721,47 959 925,14 493 203,67

UIUgC tsozosIała 0zlałalnosc +oo Itt vc9 Yzc, I 4 lVJ ZUJ,O t

+UIU ynagroozenra osoDowe pracowntkow O UO4.UL /c4,uu
'lu składKi na Ubezpieczenia społeczne 865,9r --2 19T;80 lóZc'Yc

12U sKładkl na l-undusŻ Pracy 64,6( 243.O2 178.42

4210 ZaKup materlałow l Wyposazenia 49,6t 864,65 I14, r.V

4300 Zakup usług pozostałych 407,0( tu4,5t ?97,50

443U Kozne oplaty l sKłaoKl 457 570,O1 941 1U3.Ud 4E3 533,U1

/51 Urzęoy naczelnycn organow władzy panstwowej'
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

37 27s,OC 54 025,00 1tt 750,00

/b1 UE vvyDory oo sejmu I benatu IU /gJ,UL z/ 543,0U 1tt /5u,uu

3U3U Rozne wydatl( na rzecz osob tizycznych rb /cu.uu 1b /5U,UU

852 Pomoc społeczna 9 052,00 11 236,00 2't84,00

ó5Ż1 5 4 UUU,UI lł cUU'UU OUU,UU

Jl iU owraoczenta spoteczne 3 920,0U 4 4 IU,UU TYU,UU

4210 Zakup materiałÓw i wyposażenia óU,0U 90,00 I U.UL

85219 UsrodKl pomocy społeczne' b u52,0! ri 736,00 1 bó4'UL

Sttu 4 9 tb,22

4210 4aKup malerlałow l Wyposazenla 7 5,78 1U1 ,04 25,26

855 Rodzina I 854 934.00 I n91 973,00 837 039,00

óc5U l bwtaoczenre wycnowawcze 5 Jgr Jb9,Ut o lzp JÓv'UU óJc UzU'U!

JIIU OJ tot lóo Ól ózc UUU'UU

401 0 vvynagroozenra osoDowe pracowntKow 51 81 3.0: 6U 1 36,6 / 6 323,64

4110 Składkl na Ubezpieczenia społeczne 9 290,07 10 782,50 1 492,43

12U sl(tadl(i na l-undusz Pracy 1 269,42 1 473,35 203,93

ó5c'l3 składKl na Ubezpleczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014

r 2 3E1,Ut 14 400,0c 2 019,00

IJU DKłaoKl na uoezpleczenle zorowolne lZ óól'UL I4 4UU,UU z u19,uu

Razem I496 429,76 ,lO 845 606,43 1 349'176,67

Strona: 2 Rapoń spoządzono w programie Budzet Pro 2002' WWw.nowoczesnagmina'pl



Dochody budżetu państwa związane z rea|izacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.

Strona: 3

Klasvfikacia

Nazwa PlanDział Rozdział s
1 2 J 4 5

855 Pomoc społeczna 56 000

85502

Swiadczenia rÓdzinne, Świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenie bmerytalne i rentowe
z ubezpieczen ia s połeczneo o 56 000

0980
Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacvineqo 56 000
Razem 56 00c


