
ZARZĄDZENIE NR VII/316/2017 

Wójta Gminy Baranów 

z dnia 29 września 2017 r. 

 

w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

 
Na podstawie  art. 257 pkt.1, 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) 

wprowadzam następujące zmiany w budżecie gminy na 2017 rok; 

 
§ 1 

W budżecie gminy  na rok  2017 przyjętym Uchwałą Nr XXII/179/2016 Rady Gminy 

Baranów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  2017 rok 

zmienionych: 

- Zarządzeniem nr  VII/246/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 stycznia 2017 r., 

- Uchwałą nr XXIII/183/2017 r. Rady Gminy Baranów z dnia 17 lutego 2017 r. 

- Zarządzeniem nr  VII/261/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 marca 2017 r., 

- Zarządzeniem nr  VII/265/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 marca 2017 r., 

- Uchwałą nr XXIV/196/2017 r. Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2017 r. 

- Zarządzeniem nr  VII/274/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2017 r., 

- Uchwałą nr XXV/212/2017 r. Rady Gminy Baranów z dnia 26 maja 2017 r. 

- Uchwałą nr XXVI/228/2017 r. Rady Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2017 r. 

-  Zarządzeniem nr VII/2982017 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 lipca 2017 r. 

-  Uchwałą nr XXVII/237/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

-  Zarządzeniem nr VII/310/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2017 r. 

-  Uchwałą nr XXVIII/249/2017 Rady Gminy Baranów z dnia 27 września 2017 r. 

 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

   1.  § 1  otrzymuje brzmienie: 

§ 1.1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  15 590 588,23 zł 

z tego dochody  bieżące w kwocie      14 392 811,23 zł 

           dochody majątkowe w kwocie                  1 197 777,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym: 

1) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  

ustawami           4 155 610,23 zł 

 

    2.  § 2  otrzymuje brzmienie: 

§ 2.2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości  16 174 588,23 zł 

z tego wydatki bieżące w kwocie      13 726 426,23 zł 

           wydatki majątkowe w kwocie                  2 448 162,00 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 

1) Wydatki  na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  

ustawami           4 155 149,01 zł 

 

     3.  § 5 otrzymuje brzmienie: 

   § 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w kwocie  - 36.615,00 zł 

 

             

       



      § 2 

Odpowiedzialnym za wprowadzenie zmian jest Skarbnik Gminy. 

 

 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 


