
ZARZĄDZENIE NR 19/2019
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późń. zm. ) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (t.j.: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam co następuje: 
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§ 1 

Zwiększa  się dochody  budżetu gminy na rok 2019 ogółem o kwotę 1.220.179,00 zł 

- jak poniżej 

Treść Rozdział § Zwiększenie  

dochodów 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

  50,00 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie  

75109  50,00 

Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 50,00 

Dział 852 – Pomoc społeczna   93.429,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

85213  800,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 2030 800,00 

Zasiłki stałe  85216  2.200,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 2030 2.200,00 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

85228  19.600,00 

Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

 2010 19.600,00 
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rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

Pomoc w zakresie dożywianie  85230  70.829,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 2030 70.829,00 

Dział 855 – Rodzina    1.126.700,00 

Świadczenia wychowawcze 85501  163.700,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

zlecone gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo -gminnym ), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci 

 2060 163.700,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

85502  952.800,00 

Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 952.800,00 

Wspieranie rodziny 85504  6.000,00 

Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 6.000,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

85513  4.200,00 

Id: JSGUQ-MKQEO-TRYRV-SXYNB-EKOZQ. Podpisany Strona 2



opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 4.200,00 

Ogółem :                                                                                                                     1.220.179,00 

 

§ 2 

Zmniejsza  się dochody  budżetu gminy na rok 2019 ogółem o kwotę 7.015,00  zł 

- jak poniżej 

Treść Rozdział § Zmniejszenie  

dochodów 

Dział 750 – Administracja publiczna    3.565,00 

Urzędy wojewódzkie 75011  3.565,00 

Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 3.565,00 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

  50,00 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

75101  50,00 

Dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

 2010 50,00 

Dział 852 – Pomoc społeczna   3.400,00 
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Zasiłki  okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

85214  3.400,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 

 2030 3.400,00 

Ogółem :                                                                                                                          7.015,00 

 

§ 3 

Zwiększa  się wydatki budżetu gminy na rok 2019 ogółem o kwotę 1.226.679,00 zł 

- jak poniżej 

Treść Rozdział § Zwiększenie  

wydatków 

Dział 750 – Administracja publiczna    6.500,00 

Urzędy wojewódzkie 75011  1.500,00 

Zakup usług remontowych   4270 1.500,00 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  75075  5.000,00 

Zakup materiałów i wyposażenia   4210 5.000,00 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

  50,00 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie  

75109  50,00 

Zakup materiałów i wyposażenia   4210 50,00 

Dział 852 – Pomoc społeczna   93.429,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

85213  800,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  4130 800,00 

Zasiłki stałe  85216  2.200,00 

Świadczenia społeczne  3110 2.200,00 
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

85228  19.600,00 

Zakup usług pozostałych   4300 19.600,00 

Pomoc w zakresie dożywianie  85230  70.829,00 

Świadczenia społeczne  3110 70.829,00 

Dział 855 – Rodzina    1.126.700,00 

Świadczenia wychowawcze 85501  163.700,00 

Świadczenia społeczne   3110 160.780,00 

Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010 2.435.00 

Składki na ubezpieczenia społeczne   4110 425,00 

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 4120 60,00 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

85502  952.800,00 

Świadczenia społeczne   3110 924.216,00 

Wynagrodzenia osobowe pracowników   4010 12.500,00 

Składki na ubezpieczenia społeczne   4110 5.700,00 

Zakup materiałów i wyposażenia   4210 3.884,00 

Zakup usług zdrowotnych   4280 500,00 

Zakup usług pozostałych   4300 3.000,00 

Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

 4700 3.000,00 

Wspieranie rodziny 85504  6.000,00 

Świadczenia społeczne   3110 6.000,00 

Składki na ubezpieczenie 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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

85513  4.200,00 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne  4130 4.200,00 
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Ogółem :                                                                                                                        1.226.679,00 

 

§ 4 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2019 ogółem o kwotę 13.515,00 zł 

- jak poniżej : 

Treść Rozdział § Zmniejszenie 

wydatków 

Dział 750 – Administracja publiczna    10.065,00 

Urzędy wojewódzkie 75011  5.065,00 

Wynagrodzenie osobowe pracowników  4010 5.028,53 

Składki na ubezpieczenie społeczne  4110 31,90 

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 4120 4,57 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  75075  5.000,00 

Zakup usług pozostałych    4300 5.000,00 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

  50,00 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

75101  50,00 

Zakup materiałów i wyposażenia   4210 50,00 

Dział 852 – Pomoc społeczna   3.400,00 

Zasiłki  okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

85214  3.400,00 

Świadczenia społeczne   3110  3.400,00 

Ogółem :                                                                                                                                                         13.515,00 

 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

   Wójt Gminy Bojanów 

        Sławomir Serafin 
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