ZAR ZĄD ZENIE Nr 1 3.1 / 16
WÓ JTA GMINY ŁU B NIANY
z dnia 29 stycznia 2016 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 2016 r.
Na podstawie art. 257 pkt 1 r 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 r ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz.1515 - tekst jednolity) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 6.114,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 6.114,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2016 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem:

25.533.413,80 zł, w tym:

a) dochody bieżące:

25.263.413,80 zł,

b) dochody majątkowe:

270.000,00 zł;

2) Przychody ogółem:

3.557.775,00 zł;

3) Wydatki ogółem:

27.830.562,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:

22.556.631,80 zł,

b) wydatki majątkowe:

5.273.931,00 zł;

4) Rozchody ogółem:

1.260.626,00 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 13.1/2016
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 29.01.2016 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
752

Rozdział

Paragraf

75214

Treść
Obrona narodowa

Zwiększenia

Wykonywanie funkcji Państwa
Gospodarza (HNS)
2010

754

75414

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

Obrona cywilna

2010

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

Ogółem
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Zmniejszenia
6.114,00
6.114,00

6.114,00
6.114,00

6.114,00

6.114,00
6.114,00

6.114,00
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UZASADNIENIE
W Uchwale Rady Gminy Łubniany Nr XIII/85/15 z dnia 17 grudnia 2015 r w sprawie uchwały budżetowej na
2016 r w Tabeli nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r w Dziale 752 – Obrona narodowa , dotacja celowa
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( § 2010 ) – Obrony cywilnej,
wpisana została błędnie w rozdziale 75214 zamiast w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75414 – Obrona cywilna. W tabelach do uchwały budżetowej na 2016 r : nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami oraz nr 2 –
Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r - dotacja oraz wydatki na zadanie Obrony cywilnej zostały wpisane we
właściwym dziale 754 , rozdziale 75414.
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