Zarządzenie Nr 36/2019
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2077 ze zm.) i § 9 pkt 2, Uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2019 rok, zarządzam co następuje:
W Uchwale Nr II/18/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy i miasta na 2019 rok, w Uchwale Nr III/27/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 20 lutego
2019 roku, w Uchwale Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 marca 2019 roku, w Zarządzeniu Nr
9/2019 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31 styczna 2019 roku, w Zarządzeniu Nr 31/2019 Burmistrza Gminy
Zagórów, wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie zł.- 44.914.663,04
z tego:
− dochody bieżące w kwocie zł.- 37.508.031,40
− dochody majątkowe w kwocie zł.- 7.406.631,64
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,
4) dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie zł.- 7.658.007,04
zastępuje się:
Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie zł.- 45.428.221,16
z tego:
− dochody bieżące w kwocie zł.- 38.021.589,52
− dochody majątkowe w kwocie zł.- 7.406.631,64
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,
4) dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie zł.- 7.658.007,04
Zmienia się załącznik nr 1 i 2 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie zł.- 53.357.575,33
z tego:
− wydatki bieżące w kwocie zł.- 35.790.324,68
− wydatki majątkowe w kwocie zł.- 17.567.250,65
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 2019 rok w wysokości zł.- 17.567.250,65

5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.- 450.000,00
6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 14.778.479,21
7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości zł.-16.768.983,21
zastępuje się:
Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie zł.- 53.871.133,45
z tego:
− wydatki bieżące w kwocie zł.- 36.303.882,80
− wydatki majątkowe w kwocie zł.- 17.567.250,65
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 2019 rok w wysokości zł.- 17.567.250,65
5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.- 450.000,00
6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 14.783.809,96
7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości zł.- 16.768.983,21
Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 113.918,99 zł,
2) celowe w wysokości 107.000,00 zł,
z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 107.000,00 zł,
zastępuje się:
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 103.918,99 zł,
2) celowe w wysokości 107.000,00 zł,
z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 107.000,00 zł,
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 36/2019 Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Do budżetu wprowadzono środki od Wojewody Wielkopolskiego na:
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zł.- 600,00,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zł.- 500,00
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania
w sprawie jego zwrotu zł.- 512.458,12
Z rezerwy budżetowej przeznacza się kwotę zł.- 10.000,00 na odwiert studni głębinowej.
Dokonano zmian w budżecie w celu prawidłowej realizacji budżetu i wykorzystania środków finansowych
zgodnie z ich przeznaczeniem.

