
 

 

ZARZĄDZENIE NR 128/2017 

WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE 

z dnia 11 stycznia 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, poz. 1948 poz. 1984 i poz. 2260) 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, zarządzam  

co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z 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 19.844.658,15 zł w tym bieżące -18.259.807,00 zł, majątkowe-1.584.851,15 zł. 

2) Plan wydatków ogółem 21.287.112,15 zł w  tym bieżące -16.296.635,84 zł, majątkowe -4.990.476,31 zł. 

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

§ 5. Deficyt budżetu nie  uległ zmianie i wynosi 1.442.454,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą 

wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 293.454,00 oraz kredyt w kwocie 1.149.000,00 zł. 

§ 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 14 lutego 2017 r.

Poz. 639



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 128/2017 

Wójta Gminy Siemiatycze 

z dnia 11 stycznia 2017 r. 

 

Uzasadnienie zmian w budżecie 

 

Plan dochodów  i wydatków na rok 2017  zwiększył się o kwotę 25.762 ,00 zł  z  tytułu zawarcia umowy 

z Województwem Podlaskim w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 

5 grudnia 2016r o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie 

podlaskim regionalnego portu lotniczego. 

Dokonano zmian w planie Urzędu Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach 

przesuwając wydatki między poszczególnymi paragrafami i rozdziałami w  ramach tego samego działu. 

Dokonane zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych  jednostek 

budżetowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 639



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 128/2017 

Wójta Gminy Siemiatycze 

z dnia 11 stycznia 2017 r. 
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 128/2017 

Wójta Gminy Siemiatycze 

z dnia 11 stycznia 2017 r. 
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