
Zarządzenie Wójta Gminy Gniezno 

Nr    71/2019 

z   dnia 15 października 2019 r. 

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 

r. poz.  506, z późn. zm. ),art.222 ust.4,art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( tj.  Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm. ), § 8 pkt 2a i 2 b uchwały Rady Gminy Gniezno 

nr III/20/2018  z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zarządza się, co 

następuje: 

§1. 

W uchwale Rady Gminy Gniezno nr. III/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018.r. w sprawie uchwały 

budżetowej na 2019 r. zmienionej: 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 1 z dnia 03.01.2019 r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 4 z dnia 28.01.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 10 z dnia 01.02.2019r. 

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr V/34/2019 z dnia 22.02.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 26 z dnia 01.04.2019r. 

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr IX/55/2019 z dnia 05.04.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 29 z dnia 18.04.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 34 z dnia 07.05.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 37 z dnia 17.05.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 38 z dnia 27.05.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 39 z dnia 28.05.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 41 z dnia 30.05.2019r. 

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr X/62/2019 z dnia 19.06.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 51 z dnia 02.07.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 56 z dnia 22.07.2019r. 

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XIII/80/2019 z dnia 30.08.2019r. 

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XV/84/2019 z dnia 26.09.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 68/2019 z dnia 30.09.2019r. 

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 70/2019  z dnia 14.10.2019r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.  Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów 

budżetu na 2019 rok. o kwotę 1.903.255,07 zł. do kwoty 59.229.464,86 zł. w tym: 

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.903.255,07 zł. do kwoty 55.886.782,60 zł. 

- dochody majątkowe w kwocie 3.342.682,26 zł. Pozostają bez zmian. 

2. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 2 pkt 1 łączną kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę 1.898.305,82 zł. do 

kwoty 17.812.511,27 zł. 

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączna kwotę wydatków 

budżetu na 2019r. o kwotę 1.903.255,07 zł. do kwoty 65.879.655,86 zł. z tego: 



- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.903.255,07 zł. do kwoty 50.295.500,17 zł.  

- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w kwocie 15.584.155,69 zł. 

4. Zwiększa się ustalony w  § 2 ust. 2 pkt. 1 łączną kwotę planowanych wydatków na realizację zadań z 

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę 1.898.305,82 

zł. do kwoty 17.716.602,77 zł. 

5. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku 

Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

6. W Załączniku Nr 1a „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 

do niniejszego zarządzenia. 

7. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 

2 do niniejszego zarządzenia. 

8. W Załączniku Nr 2a „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3a do 

niniejszego zarządzenia. 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                

Maria Suplicka 

Wójt Gminy Gniezno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie : 

 

Zmian dokonuje się poprzez: 

I. Zwiększenia w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2019 rok o kwotę 

1.903.255,07 zł.  w tym: 

Dochody bieżące kwota 1.903.255,07 zł.  

1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami: 

- kwota 382.867,82 zł. w związku z pismem  Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.385.2019.8 z dnia 07 października 2019r. zwiększony został plan dotacji celowej 

zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019, przeznaczone na zwrot części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. 

- kwota 13.642,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2019.2 

z dnia 18 września 2019r. zwiększony został plan dotacji celowych przekazanych z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminom ustawami. 

- kwota 20.250,00 zł. - w związku z pismem z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w 

Koninie nr DKN-801-2/19 z dnia 02 października 2019r. zwiększony został plan dotacji celowej 

zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla 

członków obwodowych komisji wyborczych. 

- kwota 300,00 zł. - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.378.2019.8 

z dnia 02 października 2019r. zwiększony został plan dotacji celowych przekazanych z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących przeznaczoną na sfinansowanie wypłat 

zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 

oraz kosztów obsługi tego zadania. 

- kwota 13.635,00 zł. – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.254.2019.6 z dnia 13 września 2019r. zwiększony został plan dotacji celowych 

przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na realizację świadczenia 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

- kwota 1.467.611,00 zł. – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.372.2019.2 z dnia 02 października 2019r. zwiększony został plan dotacji celowych 

przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na realizację zadań 

wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

2. Kwota  4.949,25 zł. – w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3111.371.2019.8 z dnia 01 października 2019r. zwiększony został plan dotacji celowych 

przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na realizację zadań w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

W celu zrównoważenia budżetu zmian dokonano także w wydatkach bieżących. 



II. Konieczność przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach 

działu - w celu w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zaplanowanych działań oraz 

by uniknąć przekroczenia kwoty wydatków. 

 


