
                                                  ZARZĄDZENIE Nr  85/2017 

                                                     Wójta Gminy Gaworzyce 

                                                 z dnia 06 grudnia  2017 roku 

    

                                     w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok. 

 

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

2017 r. poz.1875) oraz art.257  pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077), Wójt Gminy Gaworzyce zarządza co następuje:  

 

                                                                            § 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 34.122,00 zł z tego: 

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34.122,00 zł, w tym zadania zlecone zwiększa  się                              

o kwotę – 38.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

    

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 34.122,00 zł z tego: 

   a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34.122,00 zł, w tym zadania zlecone zwiększa się 

   o kwotę – 38.569,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 

 

§ 2. 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Gaworzyce na 2017 rok wynosi: 

 

1.  Dochody budżetu Gminy                                                                           18.996.225,80  zł 

z tego:  

a) dochody bieżące                                                                                            14.791.964,93 zł 

b) dochody majątkowe                                                                                       4.204.260,87 zł 

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa  

w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 uofp                                                                          874.635,68 zł 
 

2. Wydatki budżetu Gminy                                                                             23.602.379,33 zł 

z tego: 

1) wydatki bieżące                                                                                            13.942.082,30 zł 

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                      7.815.456,96 zł 

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           5.114.276,49 zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       2.701.180,47 zł 

b) dotacje na zadania bieżące                                                                                  830.890,00 zł 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                             5.152.706,91 zł 

d) obsługa długu                                                                                                      143.028,43 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        9.660.297,03 zł 

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            9.660.297,03 zł 

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                                                 4.668.323,21 zł 

3. Przychody i rozchody wynoszą : 

    - przychody             6.181.699,95 zł,                                

    - rozchody               1.575.546,42 zł.          

                                                                            § 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                          Wójt Gminy  

 

                                                                                                      Jacek Szwagrzyk 



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


