
 

 

ZARZĄDZENIE NR 163/2017 

WÓJTA GMINY FILIPÓW 

z dnia 13 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 

poz. 1984) oraz §13 pkt 4  uchwały nr XVI/107/2016 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2016 r. zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.606 zł oraz zmniejsza o kwotę 10.606 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.016 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.016 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2017 rok wynosi: 

1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 18.098.772 zł: 

- bieżące - 17.177.572 zł, 

- majątkowe - 921.200 zł. 

2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 18.048.788 zł: 

- bieżące - 15.285.588 zł, 

- majątkowe - 2.763.200 zł. 

§ 3. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się: 

1) planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 49.984 zł, 

2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 280.016 zł. 

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

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

Województwa Podlaskiego.  

  Wójt 

Sylwester Koncewicz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lutego 2017 r.

Poz. 704



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 163/2017 

Wójta Gminy Filipów 

z dnia 13 stycznia 2017 r. 

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 rok 

Rodzaj: Poroz. z JST 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Przed 

zmianą 
Zmiana Po zmianie 

750   Administracja publiczna 10 606,00 0,00 10 606,00 

 75053  

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast  oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

10 606,00 0,00 10 606,00 

  2310 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

10 606,00 - 10 606,00 0,00 

  2330 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu 

województwa na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

0,00 10 606,00 10 606,00 

Razem: 10 606,00 0,00 10 606,00 

Na ogólne dochody w wysokości 18.098.772 zł złożyły się: 

1. Dochody bieżące w kwocie 17.177.572 zł, w tym: 

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.062 zł, 

- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł, 

2. Dochody majątkowe w kwocie 921.200 zł, z tego: 

 dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 921.200 zł. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 163/2017 

Wójta Gminy Filipów 

z dnia 13 stycznia 2017 r. 

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2017 rok 

Rodzaj: Poroz. z JST 

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Przed 

zmianą 
Zmiana Po zmianie 

750   Administracja publiczna 10 606,00 0,00 10 606,00 

 75053  

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast  oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

10 606,00 0,00 10 606,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 352,00 352,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 51,00 51,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 076,00 - 1 016,00 2 060,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 613,00 613,00 

Razem: 210 606,00 0,00 210 606,00 

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.285.588 zł, z tego: 

1) wydatki jednostek budżetowych – 8.412.116 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.706.459 zł, 

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 2.705.657 zł, 

2) dotacje na zadania bieżące – 384.300 zł, 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.399.172 zł, 

4) wydatki na obsługę długu – 90.000 zł. 

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2.763.200 zł, 

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 

1.280.200
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Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 163/2017 

Wójta Gminy Filipów 

z dnia 13 stycznia 2017 r. 

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

Ad zał. Nr 1 i 2. Dokonane zmiany w planie: 

- dochodów związane są ze zmianą klasyfikacji paragrafu dotacji otrzymanej z Województwa Podlaskiego  

na przeprowadzenie referendum, 

- dostosowaniem planu wydatków  związanych z przeprowadzeniem referendum. 
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