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Zarządzenie Nr 3/16
Wójta Gminy  Wierzbinek

z dnia  26 stycznia 2016  roku   

w sprawie    zmian w budżecie gminy na rok 2016

Wójt  Gminy Wierzbinek   zarządza  co   następuje:

§ 1

dokonuje się  następujących   zmian :

z tego: zwiększa się  dochody bieżące  o  kwotę  422,00 zł  do kwoty  23 039 734,00 zł

z tego:  zwiększa  się wydatki bieżące  o kwotę  422,00 zł  do kwoty  21 398 134,00  zł 

5. W  załączniku  nr 1  do uchwały  budżetowej  wprowadza się  następujące zmiany:

 zwiększa się dochody budżetu  gminy o kwotę   422,00   zł    w 

dziale 852 rozdz. 85215  § 2010  o kwotę  422,00 zł 

 6. W  załączniku  nr 2  do uchwały  budżetowej  wprowadza się  następujące zmiany:

Dział Rozdział §  Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 

852 85215 3110 422,00

Dział Rozdział §  Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 

852 85215 2010 0,00 0,00 422,00
422,00

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U.z 2015 roku, poz.1515 z póż.zm. / i 
art.212,art.214,art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych   / Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze 

zmianami / .

W Uchwale Nr  X/98/15  Rady Gminy Wierzbinek z dnia  29  grudnia 2015  roku w sprawie 
uchwały budżetowej na rok 2016

1.W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej  zwiększa się   DOCHODY    budżetu gminy  na rok 2016  o 
kwotę 422,00  zł  do kwoty  23 819 734,00 zł 

2.  W § 1 ust. 2 pkt.1 uchwały budżetowej  zwiększa się dotacje celowe na realizację  zadań z 
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę  422,00 zł do kwoty  
3 550 552,00  zł.

3. W § 2 ust. 1  uchwały budżetowej   zwiększa  się   WYDATKI   budżetu gminy  na rok 2015  o 
kwotę  422,00 zł do kwoty  22 548 134,00 zł         

4.  W § 2 ust. 2 pkt.1 uchwały budżetowej  zwiększa się wydatki na realizację  zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę  422,00 zł do kwoty 3 550 
552,00 zł.
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67 000,00
67 422,00

7. W  załączniku  nr 8 - dochody zlecone do uchwały  budżetowej  wprowadza się  następujące 
zmiany:
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Dział Rozdział §  Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 

852 85215 3110 0,00 422,00
422,00

§ 2
 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                           Wójt Gminy Wierzbinek

                                                                                           /Paweł Szczepankiewicz/

 Uzasadnienie do Zarządzenia Nr  3/16 

W  załączniku  nr 8 wydatki zadania zlecone  do uchwały  budżetowej  wprowadza się  
następujące zmiany:

Plan po 
zmianie 

Zarządzeniem Nr  3/16 zwiększa  się  dochody oraz wydatki o kwotę  422 ,00 zł  zgodnie z pismem 
Wojewody  Wielkopolskiego w dziale 852-85215 o kwotę  422,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 
zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016. 
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