
ZARZĄDZENIE  Nr 59/15 

WÓJTA  GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 19 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przeka-

zanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek 

sektora finansów publicznych na 2015 r. 

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 885 – tekst jednolity ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2013 r poz. 594 – tekst jednolity ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 56.455,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejsze-

go zarządzenia. 

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 56.455,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 r. stanowi kwoty: 

1) Dochody ogółem:              27.242.883,02 zł, w tym: 

a) dochody bieżące:           24.637.404,02 zł, 

b) dochody majątkowe         2.605.479,00 zł; 

2) Przychody ogółem:               4.428.525,00 zł; 

3) Wydatki ogółem:                29.865.502,02 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące:             21.970.325,02 zł, 

b) wydatki majątkowe:         7.895.177,00 zł; 

4) Rozchody ogółem:                1.805.906,00 zł. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy 

Łubniany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Wójt Gminy Łubniany 

Krystian Baldy 
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 59/2015 

Wójta Gminy Łubniany 

z dnia 19 czerwca 2015r. 

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

801   Oświata i wychowanie        39.167,81 

                 

 

 80101  Szkoły Podstawowe        24.318,20  

                       

 

 

 

 

 

 

 2010 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu admi-

nistracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związ-

kom gmin) ustawami 

 

 

 

 

 

      24.318,20 

 

 80110  Gimnazja       14.774,61  

  2010 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu admi-

nistracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związ-

kom gmin) ustawami 

 

 

 

 

 

       14.774,61 

 

 80150  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organiza-

cji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podsta-

wowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach pro-

filowanych i szkołach zawodo-

wych oraz szkołach artystycznych 

 

 

 

 

 

 

 

               75,00 

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu admi-

nistracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związ-

kom gmin) ustawami 

 

 

 

 

 

                75,00 

 

852   Pomoc społeczna           17.288,00  

 85295  Pozostała działalność           17.288,00  

  2030 Dotacje celowe otrzymane z bu-

dżetu państwa na realizację wła-

snych zadań bieżących gmin ( 

związków gmin ) 

 

 

 

          17.288,00 

 

Ogółem           56.455,81  
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Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 59/15 

Wójta Gminy Łubniany 

z dnia 19 czerwca 2015r. 

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

801   Oświata i wychowanie  

          

              

 

 80101  Szkoły podstawowe           24.318,20 

                 

 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                240,77 

             

 

   - w tym :   

             PSP w Łubnianach                   72,32                  

             PSP w Luboszycach                   59,20  

             PSP w Brynicy                   34,55  

             PSP w Jełowej                   74,70  

  4240 Zakup pomocy naukowych, dy-

daktycznych i książek 

           24.077,43 

     

 

   - w tym:   

             PSP w Łubnianach              7.232,12  

             PSP w Luboszycach              5.920,37  

             PSP w Brynicy              3.455,21  

             PSP w Jełowej              7.469,73  

 80110  Gimnazja            14.774,61  

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                 146,28  

  4240 Zakup pomocy naukowych, dy-

daktycznych i książek 

 

           14.628,33 

 

 80150  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organiza-

cji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podsta-

wowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach pro-

filowanych i szkołach zawodo-

wych oraz szkołach artystycznych 

  

 

 

 

 

 

 

                75,00 

 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   0,75  

   - w tym :   

               PSP Luboszycach                    0,75  

  4240 Zakup pomocy naukowych, dy-

daktycznych i książek 

 

                 74,25 

 

   - w tym:   

                PSP w Luboszycach                  74,25  

852   Pomoc społeczna           17.288,00  

 85295  Pozostała działalność           17.288,00  

  3110 Świadczenia społeczne ( zadanie 

własne ) 

 

           17.288,00 

 

Ogółem            56.455,81  
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