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Zarządzenie Nr 18/2017
Zarządzenie Nr 18/2017
Wójta Gminy Dźwierzuty
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmian planowanych dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 12 ust.2 pkt 1 uchwały nr XXIII/199/16 Rady Gminy
Dźwierzuty z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2017 r.
§1
1. Po stronie dochodów wprowadza się zmiany na podstawie: Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
w Olsztynie Nr DOL-3120-1/17 z dnia 9 stycznia 2017 o przyznaniu planu finansowego na rok 2017, w związku z
przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dźwierzuty zarządzonych na dzień
29 stycznia 2017r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz po stronie wydatków, zgodnie z tabelą wydatków zawartą w
załączniku nr 2.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr 5.
§2
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 4.397,00 zł:
1. przed zmianami 27.258.743,63 zł,
z tego : dochody bieżące w wysokości
25.739.446,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.519.297,63 zł,
b) po zmianach
27.263.140,63 zł,
z tego : dochody bieżące w wysokości
25.743.843,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.519.297,63 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę

4.397,00 zł:

1. przed zmianami 27.926.046,58 zł,
z tego : wydatki bieżące w wysokości
24.401.123,75 zł,
wydatki majątkowe w wysokości
3.524.922,83 zł,
b) po zmianach
27.930.443,58 zł,
z tego : wydatki bieżące w wysokości
wydatki majątkowe w wysokości

24.405.520,75 zł,
3.524.922,83 zł.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 r. oraz podlega
ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
Wójt Gminy
/-/ Marianna Bogusława Szydlik
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