
ZARZĄDZENIE NR 97/2017
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 29 września 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1870 – tekst jednolity ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz.446 - tekst jednolity ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 457.620,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 255,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, 

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 457.620,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia,

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 255,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia,

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

1) Dochody ogółem: 34.094.907,33 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 33.692.087,33 zł,

b) dochody majątkowe: 402.820,00 zł;

2) Przychody ogółem : 4.855.665,80 zł;

3) Wydatki ogółem: 37.982.947,13 w tym:

a) wydatki bieżące: 31.017.921,17 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.965.025,96 zł;

4) Rozchody ogółem: 967.626,00 zł.

§ 6. 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 97/2017

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 29 września 2017 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH

Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801 Oświata i wychowanie 255,01

80101 Szkoły podstawowe 255,01
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 255,01

852 Pomoc społeczna 62.593,00

85216 Zasiłki stałe 43.958,00
2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin ( związków 
gmin, związków powiatowo-
gminnych)

43.958,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.635,00
2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin ( związków 
gmin, związków powiatowo-
gminnych) 2.635,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 16.000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań 
bieżących gmin ( związków 
gmin, związków powiatowo-
gminnych) 16.000,00

855 Rodzina 395.027,72
85501 Świadczenie wychowawcze 395.000,00

2060 Dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone gminom ( 
związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) , 
związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego, 
stanowiącego pomoc państwa 
w wychowywaniu dzieci
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395.000,00
85503 Karta Dużej Rodziny 27,72

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 27,72

RAZEM 457.620,72 255,01           
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2017

Wójta Gminy Łubniany

z dnia 29 września 2017 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH

Dział Rozdział Paragraf Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801 Oświata i wychowanie 255,01

80101 Szkoły podstawowe 255,01
4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia ( zadanie 
zlecone)

2,54

          w tym :
      SP Luboszyce 0,50
      SP Jełowa 1,79
      SP Łubniany 0,25

4240 Zakup środków dydaktycznych 
i książek ( zadanie zlecone )

252,47
 w tym :
       SP Luboszyce 49,50
       SP Jełowa 178,22
       SP Łubniany 24,75

852 Pomoc społeczna 62.593,00
85216 Zasiłki stałe 43.958,00

3110 Świadczenia społeczne ( 
zadanie własne - GOPS 
Łubniany ) 43.958,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.635,00
4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników ( zadanie własne - 
GOPS Łubniany ) 2.635,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 16.000,00
3110 Świadczenia społeczne ( 

zadanie własne - GOPS 
Łubniany ) 16.000,00

855 Rodzina 395.027,72
85501 Świadczenie społeczne 395.000,00

3110 Świadczenia społeczne ( 
zadanie zlecone - GOPS 
Łubniany ) 389.075,00

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników ( zadanie zlecone 
- GOPS Łubniany ) 4.925,00

4110 Składki na ubezpieczenia 
społeczne ( zadanie zlecone - 
GOPS Łubniany ) 1.000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 27,72
4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia ( zadanie zlecone 
- GOPS Łubniany ) 27,72
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RAZEM 457.620,72 255,01
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