ZARZĄDZENIE NR 24/2018
BURMISTRZA JEDWABNEGO
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jedwabne na 2018 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) Burmistrz zarządza, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2018 r. w następującym zakresie:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- 528 642,05 zł;

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- 538 142,05 zł;

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

-

9 500,00 zł;

§ 2. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi :
1. Dochody budżetowe ogółem:

- 25 465 740,97 zł;

a) dochody bieżące

- 22 274 623,65 zł;

b) dochody majątkowe

-

2. Wydatki budżetowe ogółem:

3 191 117,32 zł.

- 26 763 740,97 zł;

a) wydatki bieżące

- 21 195 601,05 zł;

b) wydatki majątkowe

-

5 568 139,92 zł.

§ 3. Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół
w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Jedwabnego
Michał Chajewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2018
Burmistrza Jedwabnego
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZAMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na postawie następujących decyzji:
 Pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.133.2018.AK z dnia 29.03.2018 r.
zwiększającego o kwotę – 2 500,00 zł. planu dotacji przeznaczonej na realizację działań
dot. pokrycia kosztów renowacji ksiąg USC,
 Pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.143.2018.MA z dnia 04.04.2018 r.
zwiększającego o kwotę – 105,00 zł. plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty
obsługi zadania,
 Pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.171.2018.MA z 06.04.2018 r. zwiększającego
o kwotę – 4 123,74 zł. plan dotacji na realizację świadczeń oraz kosztów obsługi, zgodnie
z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 Pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.78.2018.AKR z 16.04.2018 r.
zwiększającego o kwotę – 12 000,00 zł. plan dotacji na dofinansowanie zakupu nowości
wydawniczych do biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jedwabnem. Wkład
własny w wysokości 20%, tj. w wysokości 3 000,00 zł. na realizację powyższego zadania
przewidziano i zabezpieczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Jedwabnem
na 2018 rok,
 Pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.166.2018.AK z 19.04.2018 r. zwiększającego
o kwotę – 519 913,34 zł. plan dotacji na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
W wyniku analizy budżetu dokonano koniecznych przesunięć w planie wydatków budżetowych,
m.in. zabezpieczono środki na opłacenie podatku VAT, na zakup art. spożywczych oraz na
opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Publiczne
Gimnazjum w Jedwabnem.

Burmistrz Jedwabnego
Michał Chajewski

