Zarządzenie Nr 63/2019
Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 25 września 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 2019 r.,
poz. 869) 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 Uchwale Nr
V/44/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 maja 2019 roku, w Uchwale Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej
Zagórowa z dnia 26 czerwca 2019 roku, w Uchwale Nr VII/62/2019 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia
5 września 2019 roku, w Zarządzeniu Nr 9/2019 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31 styczna 2019 roku,
w Zarządzeniu Nr 31/2019 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 15 kwietnia 2019 roku, w Zarządzeniu Nr
36/2019 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w Zarządzeniu Nr 39/2019 Burmistrza
Gminy Zagórów z dnia 17 maja 2019 roku, w Zarządzeniu Nr 50/2019 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia
18 lipca 2019 roku, w Zarządzeniu Nr 58/2019 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 21 sierpnia 2019 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie zł.- 46.763.824,19
z tego:
− dochody bieżące w kwocie zł.- 39.028.723,80
− dochody majątkowe w kwocie zł.- 7.735.100,39
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.- 7.742.485,79
zastępuje się:
Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie zł.- 46.681.401,19
z tego:
− dochody bieżące w kwocie zł.- 38.946.300,80
− dochody majątkowe w kwocie zł.- 7.735.100,39
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.- 7.742.485,79
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.- 55.711.386,48
z tego:
− wydatki bieżące w kwocie zł.- 37.606.167,08
− wydatki majątkowe w kwocie zł.- 18.105.219,40
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.- 18.105.219,40
5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.- 450.000,00
6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 15.010.508,23
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.-16.064.461,96
zastępuje się:
Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie zł.- 55.628.963,48
z tego:
− wydatki bieżące w kwocie zł.- 37.523.744,08
− wydatki majątkowe w kwocie zł.- 18.105.219,40
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.- 18.105.219,40
5) wydatki na obsługę długu w wysokości zł.- 450.000,00
6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł.- 14.964.448,23
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.- 16.064.420,96
Zmienia się załącznik nr 5 i 7 do uchwały w sposób określony w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 25 września 2019 roku

Do budżetu wprowadzono środki od Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składki
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek
dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych w wysokości zł.- 30.000,00.
Zostały zmniejszone plany dotacji z zakresu administracji rządowej o kwotę zł.- 6.900,00
i z zakresu Rodzina - Świadczenie wychowawcze o kwotę zł.- 105.523,00.
Pozostałych zmian w budżecie dokonano w celu prawidłowej realizacji budżetu i wykorzystania
środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

