
 

 

ZARZĄDZENIE NR 254/2017 

WÓJTA GMINY KADZIDŁO 

z dnia 31 lipca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., 

poz. 446 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. 

z 2016 r., poz.1870 z późn. zm. ) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXIX/201/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 

29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017 postanawia się, 

co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2. Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi: 

1) Dochody w łącznej kwocie 50 976 774,93 zł. z tego: dochody bieżące w kwocie 47 438 327,10 zł.                           

dochody majątkowe w kwocie 3 538 447,83 zł.; 

2) Wydatki w łącznej kwocie 50 909 955,56 zł. z tego: wydatki bieżące w wysokości 42 922 533,80 zł.                 

wydatki majątkowe w wysokości 7 987 421,76 zł.; 

3) Nadwyżka budżetu gminy wynosi 66 819,37 zł. 

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą: 

1) dochody - 16 681 330,10 zł.; 

2) wydatki  - 16 681 330,10 zł. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa 

miejscowego. 

  

 Wójt Gminy: 

Dariusz Łukaszewski 
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