
ZARZĄDZENIE NR 29/11 

Wójta Gminy Jemielnica 

z dnia 23 maja 2011 r. 

 

w sprawie dokonania zmian  w budżecie gminy Jemielnica na 2011 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 

172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 

2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 

poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)  oraz art. 257 pkt 1 ustawy  z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 

r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 

1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje: 

 

§1 

 

Zwiększa się dochody budżetowe na 2011 r. o kwotę 73.352 zł. 

W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 73.352 zł. 

 

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 66.320 zł. 

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 66.320 zł. 

dochody bieżące – dotacja na realizację zadań  

z zakresu administracji rządowej  

- § 2010 o kwotę 66.320 zł. 

 

Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7.032 zł. 

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie  

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia  

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach,  

w centrum integracji społecznej” o kwotę 700 zł. 

dochody bieżące – dotacja na realizację zadań  

z zakresu administracji rządowej  

- § 2010 o kwotę 700 zł. 

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 6.332 zł 

dochody bieżące – dotacja  



- § 2030 o kwotę 6.332 zł 

 

§ 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2011 r. o kwotę 73.352 zł. 

W Urzędzie Gminy Jemielnica o kwotę 66.320 zł. 

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 66.320 zł. 

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 66.320 zł. 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

- § 4010 o kwotę 1.105,40 zł. 

- § 4110 o kwotę 167,90 zł. 

- § 4120  o kwotę 27,08 zł. 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

- § 4430 o kwotę 65. 019,62 zł. 

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy o kwotę 7.032 zł. 

 

Dział 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 7.032 zł. 

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne  

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach,  

w centrum integracji społecznej” o kwotę 700 zł. 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

- § 4130 o kwotę 700 zł. 

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 6.332 zł. 

różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

- § 3110 o kwotę 6.332 zł. 

 

§ 3 

 

Budżet gminy po dokonany zmianach przedstawia się następująco: 

 

1. Plan dochodów budżetu ogółem wynosi     18.497.354,00 zł. 

- dochody bieżące                                                 15.308.624,00 zł.  

- dochody majątkowe                                                                  3.188.730,00 zł. 

 

2. Plan wydatków budżetu ogółem wynosi      21.713.628,00 zł. 

- wydatki bieżące                                                  15.305.528,00 zł. 

- wydatki majątkowe                                                                  6.408.100,00 zł. 



 

3. Plan przychodów ogółem wynosi                                       5.128.269,00 zł. 

- wolne środki                                                                                   74.269,00 zł. 

- pożyczki i kredyty                                                  5.000.000,00 zł. 

- spłata pożyczek                                                                              54.000,00 zł. 

   

4. Plan rozchodów ogółem wynosi                                          1.911.995,00 zł. 

- spłaty pożyczek i kredytów                                    1.911.995,00 zł. 

  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. 


