
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok.

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. 
poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117,
poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890
i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększam dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom  
  powiatowo-gminnym) ustawami 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
  gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2. Zmniejszam dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom  
  powiatowo-gminnym) ustawami 
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększam wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2016 rok o kwotę 
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się:
1) po stronie dochodów
    w tym: 
    - dochody bieżące
    - dochody majątkowe
    - plan finansowy zadań zleconych
    - plan finansowy zadań na podstawie porozumień
2) po stronie wydatków
    w tym: 
    - wydatki bieżące 
    - wydatki majątkowe
    - plan finansowy zadań zleconych
    - plan finansowy zadań na podstawie porozumień 
3) inne przychody
4) inne rozchody
Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 3.  

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Borne Sulinowo.
§ 5. Zarządzenie przedstawione będzie Radzie Miejskiej na najbliższej Sesji.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

2 971 222,96 zł                     
1 120 507,00 zł                     

7 900,00 zł                            

7 900,00 zł                            

35 782 289,05 zł                   
8 351 003,08 zł                     
5 407 034,42 zł                     

36 399 312,00 zł                   
8 351 003,08 zł                     

41 189 323,47 zł                   

474 355,54 zł                        

473 814,09 zł                        

2 939 295,51 zł                     

123 530,54 zł                        
350 825,00 zł                        

ZARZĄDZENIE NR 78/2016
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA

Z DNIA 23 sierpnia 2016 r.

39 338 607,51 zł                   

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym 

541,45 zł                               

541,45 zł                               


