
 

 

ZARZĄDZENIE NR 161/2017 

WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE 

z dnia 23 października 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1870, ze zmianami) oraz § 12 pkt 4 uchwały Nr XV/108/2016 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2017 rok (Dz. Woj. Podlaskiego z 2017 r.  

poz. 245), zarządzam co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi: 

1) Plan dochodów ogółem 21.983.369,54 zł w tym bieżące -19.897.182,20 zł, majątkowe - 2.086.187,34 zł. 

2) Plan wydatków ogółem 23.952.857,85 zł w tym bieżące - 18.057.968,01 zł, majątkowe - 5.894.889,84 zł. 

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Deficyt budżetu nie  uległ zmianie i wynosi 1.969.488,31 zł. Źródłem finansowania deficytu będą 

wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 695.288,31 zł oraz kredyt w kwocie 1.149.000,00 zł i pożyczka 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 

125.200,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Siemiatycze w miejscowościach 

Kajanka, Siemiatycze Stacja, Tołwin, Wiercień Mały i Wólka Nadbużna. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Wójt 

Edward Krasowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 października 2017 r.

Poz. 3947



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2017 

Wójta Gminy Siemiatycze 

z dnia 23 października 2017 r. 

Uzasadnienie zmian w budżecie   

Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 347.178,42 zł z następujących tytułów: 

- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo  

nr FB.II.3111.441.2017.BB z dnia 04 października 2017 roku), zmniejszona została dotacja celowa o kwotę 

314,00 zł w rozdziale 85415 zgodnie ze zgłoszoną przez gminę nadwyżką środków na dofinansowanie 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy 

uczniom z 2017 r. „Wyprawka szkolna” 

- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo  

nr FB.II.3111406.2017.AK z dnia 16 października 2017 roku), zwiększona została dotacja celowa 

w rozdziale 75011 o kwotę 18.063,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo 

o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych. 

- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo  

nr FB.II.3111.360.2017.MA z dnia 05 października 2017 roku), zwiększona została dotacja celowa 

w rozdziale 85214 o kwotę  26.000,00 zł na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa. 

- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo  

nr FB.II.3111.355.2017.MA z dnia 10 października 2017 roku), zwiększona została dotacja celowa 

w rozdziale 85219 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł 

miesięcznie 

- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo  

nr FB.II.3111.422.2017.AK z dnia 18 października 2017 roku), zwiększona została dotacja celowa 

w rozdziale 01095 o kwotę 259.829,42 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. 

- na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody Podlaskiego (pismo  

nr FB.II.3111.347.2017.BB z dnia 20 października 2017 roku), zwiększona została dotacja celowa 

w rozdziale 85415 o kwotę 34.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy. 

Dokonane zmiany w planie wydatków dotyczą przesunięcia wydatków między rozdziałami i są 

konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek budżetowych. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2017 

Wójta Gminy Siemiatycze 

z dnia 23 października 2017 r. 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/2017 

Wójta Gminy Siemiatycze 

z dnia 23 października 2017 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 3947



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 3947



 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 3947


		2017-10-25T10:56:48+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




