Zarządzenie Nr 17/2018
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2077) i § 9 pkt 2, Uchwały Nr XXV/231/2017 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2018 rok, zarządzam co następuje:
W Uchwale Nr XXV/231/2017 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy i miasta na 2018 rok, w Uchwale Nr XXVII/236/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29
stycznia 2018 roku, w Uchwale Nr XXVIII/242/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 marca 2018 roku, w
Zarządzeniu Nr 10/2018 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 28 lutego 2018 roku, wprowadza się następujące
zmiany:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie zł.- 37.493.449,17
z tego:
 dochody bieżące w kwocie zł.- 36.594.672,00
 dochody majątkowe w kwocie zł.- 898.777,17
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami,
2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
zastępuje się:
Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie zł.- 38.071.111,28
z tego:
 dochody bieżące w kwocie zł.- 37.172.334,11
 dochody majątkowe w kwocie zł.- 898.777,17
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami,
2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
Zmienia się załącznik nr 1,2 i 3 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1,2 i 3 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie zł.- 40.632.428,00
z tego:
 wydatki bieżące w kwocie zł.- 35.374.470,00
 wydatki majątkowe w kwocie zł.- 5.257.958,00
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami,
2) wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego,
4) wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości zł.- 5.257.958,00
5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.- 300.000,00
6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 14.340.574,68

zastępuje się:
Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie zł.- 41.210.090,11
z tego:
 wydatki bieżące w kwocie zł.- 35.952.132,11
 wydatki majątkowe w kwocie zł.- 5.257.958,00
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami,
2) wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego,
4) wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości zł.- 5.257.958,00
5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.- 300.000,00
6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 14.345.666,33
Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 17/2018 Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Do budżetu wprowadza się środki od Wojewody Wielkopolskiego na:
- dodatki energetyczne zł.- 900,00
- karta Dużej Rodziny zł.- 161,00
- Ośrodek Pomocy Społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki zł.- 1.500,00
- stypendium socjalne zł.- 89.710,00
- zwrot podatku akcyzowego zł.- 485.391,11
Pozostałe przeniesienia dotyczą bieżącego wykonania budżetu.

