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wójia Gminy Fałków
z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz.TJ. 2 2019 r" poz. 506 ze zm) oraz art. 2Il ust.l i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnta fT
sierpnia 2OO9 r. o finansach publicznych (tj' Dz'U. z2019 r, poz.869 ze zm.) Wójt Gminy
Fałków zatządza, co następuje:

$1

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budzetu Gminy Fałków na 2019 rok zgodnte z
zał.ącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzęnia,

$2

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budzetu Gminy Fałków na f0I9 rok zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

$3

Zarządzenie wchodzi w iycie z dnięm podjęcia.



Załacznik Nr 1

do Zanądzenia Nr 59/2019
Wójta Gminy Fa.łków
z dnia 30"09.2019 r"

Dział Rozdział Paragraf I resc Przed zmiana Zmiana Po zmianie
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t6 )rogi publiczne gminne .'. .]gst,łtł,g€

..'. . o,óć 1 33t łlł'so
Srodki otrzymane z państwowych
funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów reaIizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów pubIicznych

0.00 loc o/z,uL 165 672,00

6630

Dotacje ce|owe otrzymane z samorządu
wojewódzMa na inwestycje izakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorzadu tervtorialneoo

165 672,00 - 165 672,0C 0,0c

a,s)lą
:

2030

Dotacje ce|owe otrzymane z budŻetu
państwa na rea|izację własnych zadań
biezących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gmin nych)

39 290,00 -7 718,0C 31572,00

.:.', Zasiłki stałe zs słó,oc

2030

Dotacje ce|owe otrzymane z budżetu
państwa na rea|izację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin,
związkÓw powiatowo.gm innych)

193 769,0C 75 540,0C 269 309,0C

85228 . l:', Jr r\nr óo

0830 Wpływy z usług 22 000,0c 700,00 22 700,0c

Razem: 24 589 055,10 68 522;b0 24 657 577,14

I
t

i
)
{

1

-l
V \{ \-., e-8 -L

!

]

" L* '-łt-tenryk ll,anteczny



Załacznik Nr 2
do zarządzenia Nr 5912019

Wójta Gminy Fałków
z dnia 30.09.2019 r"
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, Henryk KoHtecz.,r,



Załacznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 59/2019

Wójta Gminy Fałków
z dnia 30.09.2019 r.
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