
Zarzadzenie Nr SG.0050.31.2016 
Burmistrza Gminy Dobrzyca 

z dnia 31 sierpnia 2016r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2016rok  
 

 
         Na podstawie art.257 ust. 1, 3  ustawy a dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz.885 ze zm.) 

                                zarządzam co następuje: 
          § 1                         

 
W uchwale Nr XIV/120/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r., 
zarządzeniem Nr SG.0050.4.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 
stycznia 2016r., uchwałą Nr XVI/133/2016 z dnia 22 lutego 2016r., 
zarzadzeniem Nr SG.0050.10.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 
29 lutego 2016r., uchwałą Nr XVII/148/2016 a dnia 22 marca 2016r., 
zarządzeniem Nr SG.0050.19.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 
30 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/152/2016 z dnia 29kwietnia 2016r., 
uchwałą Nr XIX/161/2016 z dnia 31 maja 2016r., uchwałą Nr 
XX/170/2016 z dnia 27 czerwca 2016r., zarzadzeniem Nr 
SG.0050.26.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2016r., 
zarządzeniem Nr SG.0050.29.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 
15 lipca 2016r., uchwałą Nr XXI/179/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r. 
wprowadza sie następujące zmiany:                                                                              
1.W§ 1 pkt.1 zwiększa sie dochody budżetu gminy o kwotę 67.500,-zł do 
kwoty                                                                                                                                              
29.760.923,98zł 
          w tym : 
     - dochody bieżące                                               -  29.283.623,98 
     - dochody majątkowe                                          -  477.300,- 
 Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują: 
    1) dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań 

       z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie             
9.431.756,78zł     

 
2.W§ 2 pkt. 1zwiększa sie wydatki budżetu gminyo kwotę 67.500,-zł do 
kwoty                                                                                                                                                 
30.568.542,98zł 
           w tym: 
         - wydatki bieżące                                                 -  27.283.605,98           
         - wydatki majątkowe                                            -   3.284.937,- 



Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują 
     - wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych 
        zadań zleconych gminie                                                                       
9.431.756,78zł          
3. Zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
4. Zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

 § 2 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                
 
Uzasadnienie  
 
do zarządzenia Nr SG.0050.31.2016 Burmistrza Gminy Dobrzyca  z dnia  
31 sierpnia 2016r. 
 
 
Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 1 
sierpnia 2016r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2016 w dziale 852 
rozdz.85216  § 2030 o kwotę 67.500,-zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których 
mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 
 
 
 
 


