Z a r z ą d z e n i e Nr 48/2017
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 24 sierpnia 2017r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/162/2016 Rady
Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.
zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w

sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się
następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody o kwotę 116.858,97 zł , w tym:
- dochody bieżące 35.533.640,24 zł,
- dotacje na zadania zlecone 7.944.254,24 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 116.858,97 zł, w tym:
- wydatki bieżące 33.132.201,19 zł,
- wydatki na zadania zlecone 7.954.254,24 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2.
1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego
zarządzenia
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

Wójt
(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

Uzasadnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo
Nr 48/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:
-rozdział 80101- dochody i wydatki: Na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.251.2017.8 z dnia 18-08-2017r. zwiększono plan dochodów o kwotę 116.858,97zł z
przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół podstawowych. Środki wprowadzono jednocześnie
po stronie wydatków.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
-rozdział 90013- wydatki: dokonano przesunięć miedzy rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na
utrzymanie zwierząt w schroniskach.

Wójt
(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

