
Zarządzenie nr  125/2016   

Burmistrza  Miasta i Gminy Skaryszew 

z dnia  31 grudnia 2016 r. 

 

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 oraz  w sprawie zmian w  planie 

finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok. 
 Na podstawie art. 30, ust.2, pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 

poz. 446 ze zm.)  art. 257, pkt. 1,  3 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 

poz. 18701 )  w  planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany : 

§ 1. 

 

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016 o kwotę                               1 719 566  zł 

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszego Zarządzenia .       

     

2. Zwiększa się planowane wydatki  budżetu na rok 2016 o kwotę                               1 719 566  zł 

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w tym  

z rezerwy ogólnej o kwotę                 29 434 zł 

 

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi                                                          55 929 544 zł 

z tego: 

a) bieżące w kwocie                                                                                    55 258 951 zł 

b) majątkowe w kwocie                            670 593 zł  

 

4. Plan wydatków budżetu  po zmianach          57 789 544 zł 

z tego: 

a) bieżące w kwocie                                                                                   52 918 960 zł 

b) majątkowe w kwocie                                                                         4 870 584 zł 

 

Tabeli nr 3 – „plan wydatków majątkowych realizowanych w 2016r.” do uchwały budżetowej  

wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

Zmienia się  plan finansowy   dochodów  i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszego 

zarządzenia.                                                                

                                                                                   § 2.     

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym  2016. 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2013 poz. 938,1646; z 2014 poz. 

379,911,1146,1626,1877; z 2015 poz.532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150,2184; 

z 2016 poz.195,394,905,1257,1454. 


