ZAR ZĄD ZENIE Nr 7 3/ 15
WÓ JTA GMINY ŁU B NIANY
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych 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. Zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 2.930,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 56.938,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 2.930,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 56.938,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia..
§ 5. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2015 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem:
a) dochody bieżące:
b) dochody majątkowe
2) Przychody ogółem:
3) Wydatki ogółem:
a) wydatki bieżące:
b) wydatki majątkowe:
4) Rozchody ogółem:

27.172.400,02 zł, w tym:
24.804.492,02 zł,
2.367.908,00 zł;
4.311.012,00 zł;
29.677.506,02 zł, w tym:
22.132.333,02 zł,
7.545.173,00 zł;
1.805.906,00 zł.

§ 6. 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

Id: 374D1790-2FCA-4A24-901F-9C74E570D383. Ogłoszony
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 73/2015
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 31 lipca 2015r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
751

Rozdział

Paragraf

75107
2010

75110
2010

852
85214
2030

Treść
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zwiększenia

6.938,00

6.938,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom
gmin) ustawami
Pomoc społeczna

6.938,00
50.000,00

Ogółem

Id: 374D1790-2FCA-4A24-901F-9C74E570D383. Ogłoszony

2.930,00
2.930,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom
gmin) ustawami
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin )

Zmniejszenia

2.930,00

50.000,00

50.000,00
56.938,00

2.930,00
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 73/15
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 31 lipca 2015r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
751

Rozdział

Paragraf

75107
3030
4170
4210
4410
75110
3030
4110
4120
4170
4210
4410
852
85214
3110

Treść
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych ( zad. zlecone )
Wynagrodzenia bezosobowe
( zad. zlecone )
Zakup materiałów i wyposażenia
( zad. zlecone )
Podróże służbowe krajowe
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych ( zad. zlecone )
Składki na ubezpieczenia społeczne ( zad. zlecone)
Składki na Fundusz Pracy ( zad.
zlecone)
Wynagrodzenia bezosobowe
( zad. zlecone )
Zakup materiałów i wyposażenia
( zad. zlecone )
Podróże służbowe krajowe ( zad.
zlecone )
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Świadczenia społeczne ( zadanie
własne)

Ogółem

Id: 374D1790-2FCA-4A24-901F-9C74E570D383. Ogłoszony

Zwiększenia

6.938,00

Zmniejszenia

2.930,00
2.930,00
93,00
15,00
2.820,00
2,00

6.938,00

930,00
440,00
27,00
3.145,00
1.806,00
590,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

56.938,00

2.930,00
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