
ZARZĄDZENIE Nr 99/15 

WÓJTA  GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 30 września 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 182.143,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 624,98 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 182.143,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

        § 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 624,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

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

1) Dochody ogółem:              27.641.479,04 zł, w tym: 

a) dochody bieżące:           25.318.671,04 zł, 

b) dochody majątkowe         2.322.808,00 zł; 

2) Przychody ogółem:               4.591.112,00 zł; 

3) Wydatki ogółem:                30.426.685,04 zł, w tym: 

a) wydatki bieżące:             23.065.512,04 zł, 

b) wydatki majątkowe:         7.361.173,00 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 

 



Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 99/2015 

Wójta Gminy Łubniany 

z dnia 30 września 2015r. 

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownic-

twa 

          8.506,00  

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu            8.506,00  

  2010 Dotacje celowe otrzymane z bu-

dżetu państwa na realizację za-

dań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminom ( związ-

kom gmin ) ustawami 

   

 

 

 

 

           8.506,00 

 

801   Oświata i wychowanie  

 

              405,00 

          

  

 

             624,98 

 80101  Szkoły podstawowe  

              

  

             349,99 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z bu-

dżetu państwa na realizację za-

dań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminom ( związ-

kom gmin ) ustawami 

  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

                349,99 

 80110  Gimnazja    

                274,99 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z bu-

dżetu państwa na realizację za-

dań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminom ( związ-

kom gmin ) ustawami 

   

 

 

 

 

                274,99 

 80150  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organiza-

cji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddzia-

łach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

  

 

 

 

 

 

               405,00 

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z bu-

dżetu państwa na realizację za-

dań bieżących z zakresu admini-

  

        

 

 

 

 



stracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminom ( związ-

kom gmin ) ustawami 

  

                405,00 

   

852   Pomoc społeczna            

 

        173.232,00           

 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadcze-

nie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpie-

czenia społecznego 

          

 

 

 

        159.000,00 

                               

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z bu-

dżetu państwa na realizację za-

dań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminom ( związ-

kom gmin ) ustawami 

 

 

 

          

 

         159.000,00             

 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdro-

wotne opłacane za osoby pobie-

rające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

  

 

 

 

 

 

            1.046,00 

 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z bu-

dżetu państwa na realizację za-

dań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminom ( związ-

kom gmin ) ustawami 

  

 

 

 

 

                546,00 

 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z bu-

dżetu państwa na realizację wła-

snych zadań bieżących gmin ( 

związków gmin ) 

  

 

 

               500,00 

 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe 

  

 

            1.100,00 

 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z bu-

dżetu państwa na realizację wła-

snych zadań bieżących gmin ( 

związków gmin ) 

  

 

 

             1.100,00 

 

 85216  Zasiłki stałe            12.086,00  

  2030 Dotacje celowe otrzymane z bu-

dżetu państwa na realizację wła-

snych zadań bieżących gmin ( 

związków gmin ) 

 

 

 

           12.086,00 

 

   Ogółem          182.143,00                 624,98 

 



Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 99/15 

Wójta Gminy Łubniany 

z dnia 30 września 2015r. 

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH 

Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

751   Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownic-

twa 

          

 

 

             8.506,00  

 

 75108  Wybory do Sejmu i Senatu             8.506,00  

  3030 Różne wydatki na rzecz osób fi-

zycznych ( zadanie zlecone) 

 

                700,00 
 

  4110 Składki na ubezpieczenia spo-

łeczne ( zadanie zlecone) 
 

                500,00 
 

  4120 Składki na Fundusz Pracy ( zada-

nie zlecone ) 

                  30,00  

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe( za-

danie zlecone ) 
 

             3.600,00 
 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

( zadanie zlecone ) 
             

             3.276,00 
 

  4410 Podróże służbowe krajowe ( za-

danie zlecone ) 
  

                400,00 
 

801   Oświata i wychowanie           

               405,00 

 

               624,98 

 80101  Szkoły podstawowe  

           

 

               349,99 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

( zadanie zlecone ) 

  

                               

   

                   3,51 

              - w tym :   

                       SP Jełowa                      4,51 

                       SP Luboszyce                     0,10               

                       SP Brynica                     0,74 

                       SP Łubniany                     1,64  

  4240 Zakup pomocy naukowych, dy-

daktycznych i książek ( zadanie 

zlecone ) 

              

                

  

               346,48 

                - w tym :   

                      SP Jełowa                 445,50 

                      SP Luboszyce                    9,91  

                      SP Brynica                   74,25 

                      SP Łubniany                163,36  

 80110  Gimnazja                 274,99 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

( zadanie zlecone) 

  

         

  

                  2,72 

  4240 i książek ( zadanie zlecone ) Za-

kup pomocy naukowych, dydak-

tycznych 

  

 

 

  

 

              272,27 

 80150  Realizacja zadań wymagających 

stosowania specjalnej organiza-

cji nauki i metod pracy dla 

  

 

 

 

 



dzieci w przedszkolach, oddzia-

łach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

 

 

 

               405,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

( zadanie zlecone ) 

 

                    4,05 

 

                    - w tym :   

                          SP Brynica                    0,75  

                          SP Luboszyce                    3,30  

  4240 Zakup pomocy naukowych, dy-

daktycznych i książek ( zadanie 

zlecone) 

  

 

               400,95 

    

 

                    - w tym:   

                           SP Brynica                   74,25  

                           SP Luboszyce                 326,70  

852   Pomoc społeczna         173.232,00     

 85212  Świadczenia rodzinne, świadcze-

nie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpie-

czenia społecznego 

         

 

 

 

         159.000,00 

 

  3110 Świadczenia społeczne( zadanie 

zlecone ) 

 

         137.000,00 

 

  4110 Składki na ubezpieczenia spo-

łeczne ( zadanie zlecone) 

  

           20.000,00 

 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 

( zadanie zlecone ) 

  

             2.000,00 

 

 85213  Składki na ubezpieczenie zdro-

wotne opłacane za osoby pobie-

rające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej 

 

 

 

 

 

 

           1.046,00 

 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdro-

wotne 

 

            1.046,00 

 

                           - w tym:   

                            zadanie własne                500,00  

                            zadanie zlecone                546,00  

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emery-

talne i rentowe 

 

 

           1.100,00 

 

  3110 Świadczenia społeczne ( zadanie 

własne ) 

           

           1.100,00 

 

 85216  Zasiłki stałe           12.086,00  

  3110 Świadczenia społeczne ( zadanie 

własne ) 

  

          12.086,00 

 

Ogółem         182.143,00                 624,98 

 

 


