
 

 

ZARZĄDZENIE NR 125/16 

WÓJTA GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 5 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

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

poz. 446) i art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U.  

z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 

1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 12 pkt 3 uchwały 

nr 91/XIII/15 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Wysokie Mazowieckie na 2016 rok zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 57.900 zł       

  zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na: 

1. Zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 57.900 zł. 

2. Przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł między paragrafami w ramach jednego 

rozdziału. 

3. Rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 7.100 zł na wydatki bieżące    

   zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 3. 

§ 4.  Po dokonanych zmianach: 

- plan dochodów ogółem wynosi:      15.894.018 zł,   

  w tym:            

   dochody bieżące       15.424.018 zł,  

    dochody majątkowe               470.000 zł, 

- plan wydatków ogółem wynosi:      16.194.018 zł,   

  w tym:            

   wydatki bieżące       13.774.621 zł,  

    wydatki majątkowe        2.419.397 zł, 

- deficyt budżetowy ogółem wynosi                        300.000 zł. 

§ 5.  Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 

ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Wójt Gminy 

Krzysztof Krajewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 sierpnia 2016 r.

Poz. 3337



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 125/16 

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie 

z dnia 5 sierpnia 2016 r. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 125/16 

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie 

z dnia 5 sierpnia 2016 r. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 125/16 

Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie 

z dnia 5 sierpnia 2016 r. 

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2016 ROK 

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismami z 4 i 5 sierpnia 2016 r. zwiększył dotacje celowe 

na: 

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - 1.900 zł, 

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 30.000 zł, 

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 26.000 zł. 

Są to zadania własne gminy w części finansowane z dotacji wojewody. 

Ww. kwoty należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków i bieżących. 

2. Przenosi się wydatki bieżące w kwocie 3.000 zł w planie finansowym urzędu gminy w celu uzupełnienia 

środków przeznaczonych na opłatę ubezpieczeń majątkowych. 

3. Z rezerwy ogólnej należy przeznaczyć kwotę 7.100 zł, z czego: 

- 1.100 zł na zakup usług pozostałych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, 

- 6.000 zł na uzupełnienie wydatków remontowych świetlic wiejskich. 

  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 3337


		2016-08-19T11:10:27+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




