ZARZĄDZENIE NR 73/2017
Wójta Gminy Budzyń
z dnia 26 lipca 2017 roku.

w sprawie

zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Wójt Gminy Budzyń z a r z ą d z a ,
co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok zmienionej Uchwałami Rady Gminy Budzyń
Nr XXIV/204/2017 z dnia16 lutego 2017 r, Nr XXV/210/2017 z dnia 30 marca 2017 r,
Nr XXVI/214/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r, Nr XXVII/227/2017 z dnia 26 maja 2017 r,
Nr XXVIII/234/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r, Nr XXIX/238/2017 z dnia 12 lipca 2017 r.
oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 13/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r, Nr 21/2017
z dnia 28 lutego 2017 r, Nr 37/2017 z dnia 31 marca 2017 r, Nr 61/2017 z dnia
30 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. Zwiększa się dochody w budżecie Gminy Budzyń na 2017 rok o kwotę
zgodnie z załącznikami Nr 1,3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

59.359,27 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Budzyń na 2017 rok o kwotę
zgodnie z załącznikami Nr 2,3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

59.359,27 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U ZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 73/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.
Gmina Budzyń otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia o przyznaniu
dotacji celowych na kwotę :
- 24.024,27 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe oraz 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,
- 15.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,
- 20.335,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału.

