
 

 

Zarządzenie nr 240/2017 

Burmistrza Ponieca z dnia 29 września 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok 

 

 
Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) i §11 pkt 2 uchwały nr XXI/155/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.  
Burmistrz Ponieca zarządza, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017 nr XXI/155/2016  z dnia 20 

grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §1  

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:   

„1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 30.672.840,26 zł 

 1) dochody bieżące w kwocie 30.087.843,42 zł., 

 2) dochody majątkowe w kwocie 584.996,84 zł. 

 zgodnie z załącznikiem Nr 1.”, 

b) w ust.2 

  - pkt 1 otrzymuje brzmienie:   

  „1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  

  zleconych ustawami w kwocie 9.310.201,08 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”  

2. W § 2: 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 31.583.604,67 zł. 

  z tego: 

  1) wydatki bieżące w kwocie 28.779.119,90 zł. 

  2) wydatki majątkowe w kwocie 2.804.484,77 zł. 

  zgodnie z załącznikiem Nr 2.”, 

b) w ust.2 

  - pkt 1 otrzymuje brzmienie:   

  „1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  

  zleconych ustawami w kwocie 9.310.201,08 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,”  

 c) w  ust. 3: 

            - pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.164.532,90 zł. w tym na: 

   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.705.517,73 zł., 

   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.459.015,17 zł.,”  

             - pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.554.656,00  zł” 

  3. Dokonuje się zmian w zał. Nr 1 zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

  4. Dokonuje się zmian w zał. Nr 2 zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

  5. Dokonuje się zmian w zał. Nr 3 zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

   

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


