
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 

WÓJTA GMINY DOBRCZ 

z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. 

Na podstawie art. 257 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 

1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz uchwały Nr IX/103/2015 r. 

Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. 

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109) 

 

§ 1. W budżecie gminy na rok 2016 wprowadzam następujące zmiany: 

1.w § 1Dochody gminy na  2016 r.  

wg. zał. nr 1  

I/Dochody ogółem w wysokości 42.489.900,60 zł 

w tym:  

1/dochody własne 15.791.535,27 zł 

2/dotacje celowe 13.000.943,01 zł 

3/subwencje 13.287.863,00 zł 

4/środki z Unii Europejskiej 

zał. nr 1a 409.559,32 zł 

5/fundusze celowe 0,00 zł 

II/Dokonuje się  podziału dochodów ogółem na:  

1/dochody bieżące 40.854.102,85 zł 

2/dochody majątkowe 1.635.797,75 zł 

w tym:  

- dotacje i środki na inwestycje 1.407.497,75 zł 

- dochody ze sprzedaży majątku 205.000,00 zł 

- pozostałe 23.300,00 zł 

zwiększenia - 269.634,94 zł 

 

zmniejszenia - 0,00 zł 

po zmianach wynoszą: 

I/Dochody ogółem w wysokości 42.759.535,54 zł 

w tym:  
1/dochody własne 15.791.535,27 zł 

2/dotacje celowe 13.270.577,95 zł 

3/subwencje 13.287.863,00 zł 
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4/środki z Unii Europejskiej 

zał. nr 1a 409.559,32 zł 

5/fundusze celowe 0,00 zł 

II/Dokonuje się  podziału dochodów ogółem na:  

1/dochody bieżące 41.123.737,79 zł 

2/dochody majątkowe 1.635.797,75 zł 

w tym:  

-dotacje i środki na inwestycje 1.407.497,75 zł 

-dochody  ze sprzedaży majątku 205.000,00 zł 

- pozostałe 23.300,00 zł 

2.w § 2Wydatki gminy na 2016 r.  

wg. zał. nr 2  

I/Wydatki ogółem w wysokości 44.886.370,60 zł 

w tym:  

1/wydatki bieżące 38.069.982,72 zł 

a/wydatki jednostek budżetowych 25.602.643,21 zł 

w tym:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.201.679,85 zł 

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.400.963,36 zł 

b/dotacje na zadania bieżące 1.821.688,44 zł 

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.379.915,19 zł 

d/wydatki  na programy finansowane z udziałem środków  z Unii Europejskiej zał. nr 2a 14.084,88 zł 

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 0,00 zł 

f/wydatki na obsługę długu 251.651,00 zł 

2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 6.816.387,88 zł 

w tym:  

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.816.387,88 zł 

z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a 652.997,12 zł 

b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł 

zwiększenia     -      573.029,94 zł 

 

zmniejszenia   -      303.395,00 zł 

po zmianach wynoszą: 

I/Wydatki ogółem w wysokości 45.156.005,54 zł 

w tym:  

1/wydatki bieżące 38.339.617,66 zł 

a/wydatki jednostek budżetowych 25.781.473,64 zł 

w tym:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.250.728,48 zł 

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.530.745,16 zł 

b/dotacje na zadania bieżące 1.821.688,44 zł 

c/świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.470.719,70 zł 

d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków  z Unii Europejskiej zał. nr 2a 14.084,88 zł 

e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 0,00 zł 

f/wydatki na obsługę długu 251.651,00 zł 

2/ wydatki majątkowe zał. nr 3 6.816.387,88 zł 

w tym:  

a/inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.816.387,88 zł 

z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a 652.997,12 zł 

b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł 
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3. W § 4.  

1. po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.973.926,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz 

nr 5a; 

2. po zmianach, ustalić dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.415.401,77 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 Wójt Gminy 

Krzysztof Franciszek Szala 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016 

Wójta Gminy Dobrcz 

z dnia 27 października 2016 r. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2016 

Wójta Gminy Dobrcz 

z dnia 27 października 2016 r. 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2016 

Wójta Gminy Dobrcz 

z dnia 27 października 2016 r. 
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2016 

Wójta Gminy Dobrcz 

z dnia 27 października 2016 r. 
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 60/2016 

Wójta Gminy Dobrcz 

z dnia 27 października 2016 r. 
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 60/2016 

Wójta Gminy Dobrcz 

z dnia 27 października 2016 r. 
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