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Zarządzenie Nr 0050.45.2017 
 

Wójta  Gminy Pacyna  z dnia 11 grudnia roku 2017  roku 

zmieniające Uchwałę Budżetową Nr XVI/95/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku. 

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2017 roku poz. 1875), art. 257, pkt  1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 

finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), Wójt Gminy Pacyna 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

W Uchwale Budżetowej Gminy Pacyna na rok 2017 Nr XVI/95/2016 Rady Gminy Pacyna z 

dnia 30 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 32.544,00 zł i zmniejsza o kwotę                    

12.291,00 zł. 

    Plan dochodów budżetu  Gminy ogółem wynosi 13.133.854,04 zł. 

 

1) dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 32.544,00 zł i zmniejsza o kwotę 12.291,00 zł.                              

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 12.847.506,09 zł. 

Dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 286.347,95 zł. 

 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do 

Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok. 

  

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 65.715,00 zł oraz zmniejsza o kwotę                  

45.462,00 zł. 

Plan wydatków budżetu  Gminy ogółem wynosi 13.183.302,68 zł. 

 

2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 65.715,00 zł oraz zmniejsza o kwotę                   

45.462,00 zł. 

Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 11.878.967,68 zł. 

2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.304.335,00 zł. 
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zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do 

Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok. 

 

3) Zmiana obejmuje zwiększenie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone ustawami                          

o kwotę 32.544,00zł i zmniejszenie o kwotę 8.758,00 zł. Plan po zmianie wynosi                     

4.287.473,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszego zarządzenia, co zmienia załącznik 

numer 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


