ZAR ZĄD ZENIE Nr 5 7/ 16
WÓ JTA GMINY ŁU B NIANY
z dnia 20 czerwca 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 2016 r. poz.446 - tekst jednolity) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 46.672,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 46.672,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2016 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem:

29.343.171,63 zł, w tym:

a) dochody bieżące:

29.313.171,63,09 zł,

b) dochody majątkowe:

30.000,00 zł;

2) Przychody ogółem:

3.488.762,00 zł;

3) Wydatki ogółem:

31.571.307,63 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:

26.557.276,63 zł,

b) wydatki majątkowe:

5.014.031,00 zł;

4) Rozchody ogółem:

1.260.626,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Łubniany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wójt Gminy Łubniany
Krystian Baldy
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Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 57/2016
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 20.06.2016 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
801

Rozdział

Paragraf

80101
2010

80110
2010

80150

2010

852
85213

Treść
Oświata i wychowanie

Zwiększenia
42.922,54

Szkoły podstawowe

26.268,06

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

26.268,06

Gimnazja

15.474,48

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ) ustawami
Pomoc społeczna

Zmniejszenia

15.474,48

1.180,00

1.180,00
3.750,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
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2030

85295
2010

osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej

3.700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (
związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Pozostała działalność

3.700,00
50,00

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

Ogółem

50,00
46.672,54
Wójt Gminy Łubniany
Krystian Baldy

Id: 769B6492-E286-464C-A468-3A94B7706585. Ogłoszony

Strona 3

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 57/16
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 20.06.2016

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
801

Rozdział

Paragraf

80101
4240

4210

80110
4240

4210

80150

Treść
Oświata i wychowanie

Zwiększenia
42.922,54

Szkoły podstawowe

26.268,06

Zakup środków dydaktycznych i
książek ( zadanie zlecone )
w tym :

26.008,00

SP Brynica

2.955,23

SP Łubniany

8.746,87

SP Jełowa

7.212,33

SP Luboszyce

7.093,57

Zakup materiałów i wyposażenia
( zadanie zlecone )
w tym :

Zmniejszenia

260,06

SP Brynica

29,55

SP Łubniany

87,46

SP Jełowa

72,12

SP Luboszyce

70,93

Gimnazja

15.474,48

Zakup środków dydaktycznych i
książek ( zadanie zlecone )
w tym :

15.321,27

Gimnazjum w Biadaczu

15.321,27

Zakup materiałów i wyposażenia
( zadanie zlecone )
w tym :

153,21

Gimnazjum w Biadaczu

153,21

Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
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4240

zawodowych oraz szkołach artystycznych
Zakup środków dydaktycznych i
książek ( zadanie zlecone )

1.180,00
1.168,31

w tym :

4210

852

SP Brynica

99,02

SP Łubniany

49,52

SP Luboszyce

475,24

Gimnazjum w Biadaczu

544,53

Zakup materiałów i wyposażenia
( zadanie zlecone )
w tym :
SP Brynica

0,99

SP Łubniany

0,50

SP Luboszyce

4,75

Gimnazjum w Biadaczu

5,45

Pomoc społeczna
85213

4130
85295
4210

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne ( zadanie własne – GOPS
Łubniany)
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
( zadanie zlecone – GOPS Łubniany )

Ogółem

11,69

3.750,00

3.700,00
3.700,00
50,00

50,00
46.672,54
Wójt Gminy Łubniany
Krystian Baldy
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