
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

`ZARZĄDZENIE  Nr  36 /17 

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY  

z dnia 15 marca 2017  

      w sprawie podziału rezerwy celowej na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

w budżecie gminy na 2017 r. 

Na podstawie art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2016 r 

poz.1870 ze zm.), art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2016 r poz.446 ) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych na 2017 r w następujący sposób: 

1) Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 6.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

2) Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 6.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r stanowi kwoty: 

1) dochody ogółem:                   32.897.089,95 zł, w tym: 

a) dochody bieżące:               32.571.221,15 zł, 

b) dochody majątkowe:              325.868,80 zł; 

2) przychody ogółem:                  3.587.255,30 zł; 

3) wydatki ogółem:                   35.516.719,25, w tym: 

a) wydatki bieżące:               29.871.986,15 zł, 

b) wydatki majątkowe:            5.644.733,10 zł; 

4) rozchody ogółem:                        967.626,00 zł. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Łubniany i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  Wójt Gminy Łubniany 

Krystian   Baldy
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 36/ 17 

Wójta Gminy Łubniany 

z dnia 15 marca 2017r. 

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH NA 2017 r. 

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 

758   Różne rozliczenia          6.550,00  

 75818  Rezerwy ogólne i celowe          6.550,00  

  4810 Rezerwy          6.550,00  

   - z tego rezerwa celowa na 

realizację zadań publicznych 

w ramach inicjatywy lokalnej 

 

 

         6.550,00 

 

 

        

921   Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

       6.550,00 

     

 92195  Pozostała działalność        6.550,00    

       

  4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

                   

      4.050,00 

   - z tego zadanie: 
Podtrzymywanie 

niemieckiej tożsamości narodowej 

i kultury poprzez zorganizowanie 

spotkania w ramach Oktoberfestu 

 

 

 

 

         

 

 

 

      4.050,00 

  4300 Zakup usług pozostałych        2.500,00 

   - z tego zadanie: 
Podtrzymywanie 

niemieckiej tożsamości narodowej 

i kultury poprzez zorganizowanie 

spotkania w ramach Oktoberfestu 

  

 

 

 

       2.500,00 

 RAZEM          6.550,00       6.550,00  

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                Wójt Gminy Łubniany 

                                                                                                                        Krystian Baldy                                                                                                                                                               
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