ZARZĄDZENIE NR 213/2019
WÓJTA GMINY BRENNA
z dnia 21 października 2019 r.
w sprawie zmian zarządzenia Nr 210/2019 Wójta Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Brenna, zarządza co
następuje:
§ 1.
§ 1. zarządzenia nr 210/2019 Wójta Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy Brenna na 2019 rok otrzymuje brzmienie: W związku decyzjami Wojewody Śląskiego Nr
FBI.3111.236.8.2019,
FBI.3111.121.32.2019,
FBI.3111.214.3.2019,
FBI.3111.214.4.2019,
FBI.3111.104.36.2019 dokonuje się następujących zmian w uchwale Nr III/30/18 Rady Gminy Brenna z dnia
14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2019:
1. w § 1 pkt 1 łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Brenna ulega zwiększeniu o kwotę:
1.249.418,15zł
2. w § 1 pkt 1 lit. a dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.249.418,15zł
3. w § 2 pkt 1 łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy Brenna ulega zwiększeniu o kwotę:
1.249.418,15zł
4. w § 2 pkt 1 lit. a wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.249.418,15zł
5. w załączniku nr 1 do uchwały uchwale Nr III/30/18 Rady Gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2019 (Zestawienie planowanych dochodów budżetu
Gminy na 2019 rok):
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Źródła dochodów
Oświata i wychowanie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo gminnym) ustawami
Źródła dochodów
Rolnictwo i łowiectwo
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo gminnym) ustawami
Rodzina
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo gminnym) ustawami
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 wychowaniu dzieci

Plan dochodów
zmniejszenie

w tym
dochody
zmniejszenie

454,96
454,96

Plan dochodów
zwiększenie

bieżące
454,96
454,96

w tym
dochody
zwiększenie

bieżące

dochody
majątkowe
z zmniejszenie
0
0

20.306,11
20.306,11

20.306,11
20.306,11

dochody
majątkowe
zwiększenie
0
0

1.229.567,00
6.567,00

1.229.567,00
6.567,00

0
0

1.223.000,00

1.223.000,00

0

6. w załączniku nr 2 do uchwały uchwale Nr III/30/18 Rady Gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2019 (Zestawienie łącznych kwot planowanych
wydatków budżetu Gminy Brenna):
7.
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Rodzina
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Świadczenia
wychowawcze
Składki na ubezpieczenia
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 dna
4 kwietnia 2014r.
o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów
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8. załącznik nr 7 do uchwały uchwale Nr III/30/18 Rady Gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2019 (Zestawienie planowanych dochodów oraz
wydatków na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok)
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia
9. w załączniku nr 11 do uchwały uchwale Nr III/30/18 Rady Gminy Brenna z dnia 14 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brenna na rok 2019 (Zestawienie kwot dochodów i wydatków oraz
źródeł sfinansowania deficytu na 2019 rok) dochody i wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę:
1.249.418,15zł. Deficyt budżetu oraz sposób jego sfinansowania pozostaje bez zmian.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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