ZARZĄDZENIE NR I/42/2019
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500 i poz.
2354 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534)
zarządzam co następuje:
§ 1. W uchwale nr III/25/2018 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2018r .w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2019 rok, ( Dz .Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z
2018 r. poz.6906) zmienionej uchwałą nr V/32/2019 Rady Gminy z dnia
31.01.2019r,zarządzeniem nr I/22/2019 Wójta Gminy z dnia 18.02.2019r,uchwała nr
VI/41/2019 Rady Gminy z dnia 26.02.2019r,uchwałą nr VII/85/2019 Rady Gminy z dnia
6.03.2019r , zarządzeniem nr I/32/2019 Wójta Gminy z dnia 8 .03.2019r.,uchwałą nr
VIII/86/2019 Rady Gminy z dnia 28.03.2019r.
wprowadzam następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" Łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 22.273.355,12zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 20.915.666,78 zł
- dochody majątkowe w kwocie 1.357.688,34 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały."
2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:
" Łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 23.823.355,12 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 19.880.148,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.943.206,61 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały."
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
Wójt
Stefan Śpibida

Uzasadnienie
W Uchwale nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019
rok zmienionej uchwałą nr V/32/2019 , zarządzeniem nr I/22/2019 uchwałą nr VI/ 41/ 2019 z
dnia 26.02.2019r., uchwałą nr VII/85/2019 z dnia 6.03.2019r ,zarządzeniem nr I/32 /2019
Wójta gminy z dnia 8.03.2019r oraz uchwałą nr VIII/86/2019 z dnia 28.03.2019 r ,
zarządzeniem nr I/42/2019 z dnia 02.04.2019 dokonano zmian zgodnie z:
Zgodnie z otrzymanym pismem nr WFB.I.3120.3.22.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 od
Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono dział 854 rozdział 85415 o kwotę 51.426,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Ponadto po wnikliwej analizie dokonano
przesunięć w dziale 900 między parafami według obecnych potrzeb przy zachowaniu
prawidłowej realizacji budżetu.

