ZAR ZĄD ZENIE Nr 1 15/ 15
WÓ JTA GMINY ŁU B NIANY
z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Łubniany na 2016 r.
Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 oraz z 2015 r.
poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) (
Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – tekst jednolity ze zm.) oraz § 5 Uchwały Nr XXXVI/195/10 Rady Gminy Łubniany
z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Łubniany na 2016 r. na który składa się:
1) Projekt Uchwały rady Gminy Łubniany w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. z zestawieniami tabelarycznymi:
a) Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. – Tabela nr 1,
b) Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. – Tabela nr 2,
c) Przychody i rozchody budżetu na 2016 r. – tabela nr 3,
d) Zadania inwestycyjne w 2016 r. – Tabela nr 4,
e) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na
2016 r. – Tabela nr 5,
f) Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016r.- Tabela nr 6,
g) Wydatki jednostek pomocniczych – sołectw na 2016r. – Tabela nr 7;
2) Załączniki do uchwały budżetowej na 2016 r:
a) Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu gminy Łubniany w roku 2016 – Załącznik nr 1,
b) Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi sfinansowanych
na 2016 r. – Załącznik nr 2;
3) Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2016 r.
§ 2. Przekazuje się projekt budżetu wraz z załącznikami i objaśnieniami Radzie Gminy Łubniany i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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