ZARZĄDZENIE NR 107/2016
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY
z dnia 13 grudnia 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 2016 r.
poz. 1870 – tekst jednolity), 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 108.205,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 108.205,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2016 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem:

31.130.629,13 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 30.747.334,29 zł,
b) dochody majątkowe: 383.294,84 zł;
2) Przychody ogółem : 1.088.762,00 zł;
3) Wydatki ogółem:

30.958.765,13 w tym:

a) wydatki bieżące: 28.496.695,50 zł,
b) wydatki majątkowe: 2.462.069,63 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 Łubnainy
Krystian Baldy
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 13 grudnia 2016 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
852

Rozdział

Paragraf

Treść
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2010

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

85212

Zwiększenia
108.205,00

Zmniejszenia

108.205,00

Ogółem

Id: 53901268-34EF-4AFE-91F6-654961E04637. Ogłoszony

108.205,00
108.205,00
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2016
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 13 grudnia 2016 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
852

Rozdział

Paragraf

85212

3110
4210

Treść
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Świadczenia społeczne (
zadanie zlecone - GOPS
Łubniany)
Zakup materiałów i
wyposażenia ( zadanie zlecone GOPS Łubniany)

Ogółem

Id: 53901268-34EF-4AFE-91F6-654961E04637. Ogłoszony

Zwiększenia
108.205,00

Zmniejszenia

108.205,00
107.100,00
1.105,00
108.205,00
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