
 

 

ZARZĄDZENIE NR 28.2016 

WÓJTA GMINY SOKOŁY 

z dnia 30 września 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 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446), art. 257 pkt 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885,  

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

poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, 

poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na: 

1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1; 

2) zmianie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi: 

1) dochody budżetu w wysokości 20.785.442,92 zł, z tego: 

a) bieżące w wysokości 20.199.598,92 zł, 

b) majątkowe w wysokości 585.844,00 zł, 

2) wydatki budżetu w wysokości 21.938.708,52 zł, z tego: 

a) bieżące w wysokości 19.410.708,52 zł, 

b) majątkowe w wysokości 2.528.000,00 zł. 

§ 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 

ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

Wójt 

Józef Zajkowski 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr 28.2016 

Wójta Gminy Sokoły 

z dnia 30 września 2016 r. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia  nr 28.2016 

Wójta Gminy Sokoły 

z dnia 30 września 2016 r. 
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Uzasadnienie  

 

dokonanych zmian zarządzeniem Wójta Gminy Sokoły nr 28.2016 z dnia 30 września 2016 roku 

Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2016 rok: 

Wojewoda Podlaski przekazał zmiany w dotacjach celowych zgodnie z ustawą budżetową na 2016 rok: 

- w dz. 801 – zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 80101 oraz zmniejszenie w rozdziale 80110  

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe  

raz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne, 

- dz. 852 – zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85295 na realizację zadań związanych  

z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, 

- w dz. 852 - zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85211 na realizację zadań wynikających z ustawy  

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

- w dz. 852 - zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85212 na realizację świadczeń rodzinnych, 

- w dz. 854 - zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników  

i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.  

– „Wyprawka szkolna”. 

Wprowadzone są one  na wydatki zgodnie z przeznaczeniem. 

Dokonane zostały również przesunięcia w ramach rozdziałów i paragrafów wynikające z bieżącej 

realizacji budżetu. 

W związku z powyższym po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi: 

1) dochody budżetu w wysokości   20.785.442,92  zł, z tego: 

a) bieżące w wysokości 20.199.598,92 zł, 

b) majątkowe w wysokości 585.844,00 zł; 

2) Wydatki budżetu w wysokości 21.938.708,52 zł, z tego: 

a) bieżące w wysokości 19.410.708,52 zł, 

b) majątkowe w wysokości 2.528.000,00 zł. 
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