
UCHWAŁA NR XXI/166/16
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 
446) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w środkach do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Biesiekierz na 2016 r., 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet po stronie dochodów oraz wydatków zamyka się: 

1) dochodami w kwocie – 30.773.757,02 zł, w tym: 

a) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 21.743.989,17 zł, 

b) dochody majątkowe – 4.592.000,00 zł, 

c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 4.437.767,85 zł,

2) wydatkami w kwocie – 32.973.757,02 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych – 20.885.746,76 zł, 

b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 4.437.767,85 zł, 

c) wydatki majątkowe – 7.650.242,41 zł,

3) wynikiem finansowym w kwocie 2.200.000,00 zł deficytu budżetowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  BUDŻETU GMINY BIESIEKIERZ  NA 2016 ROK 

      

Dział Rozdział Paragraf Treść 
Kwota w zł                    

(+ zwiększenie,                        
- zmniejszenie) 

w tym wydatki 
finansowane z dotacji 
na zadania z zakresu 

administracji rządowej. 
Kwota w zł                    

(+ zwiększenie,                        
- zmniejszenie) 

URZĄD GMINY W BIESIEKIERZU  

921     
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

0,00 0,00 

  92109   
Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby 

561,93 0,00 

  FUNDUSZ SOŁECKI PARSOWO 

  Przedsięwzięcie: "Zakup wyposażenia do świetlicy" 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -3 000,00 0,00 

  Przedsięwzięcie: "Zakup wyposażenia do świetlicy" 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia -2 938,07 0,00 

  Przedsięwzięcie: "Remont świetlicy wiejskiej w Parsowie" 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 0,00 

  Przedsięwzięcie: "Naprawa sprzętu nagłaśniającego"" 

    4270 Zakup usług remontowych -1 000,00 0,00 

  92195   Pozostała działalność - 561,93 0,00 

  Przedsięwzięcie: "Organizacja imprez kulturalnych" 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 438,07 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00 0,00 

Razem: 0,00 0,00 
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