ZARZĄDZENIE NR 167/19
WÓJTA GMINY ŁUBNIANY
z dnia 11 października 2019 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 2019 r.
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 – tekst jednolity), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 - tekst jednolity) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 1.001.401,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 1.001.401,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2019 r. stanowi kwoty:
1) Dochody ogółem:

51.945.127,37 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 39.676.084,01 zł,
b) dochody majątkowe: 12.269.043,36 zł;
2) Przychody ogółem : 4.702.556,35 zł;
3) Wydatki ogółem:

53.233.969,77 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 36.707.324,26 zł,
b) wydatki majątkowe: 16.526.645,51 zł;
4) Rozchody ogółem: 3.413.713,95 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
Paweł Wąsiak
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/19
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 11 października 2019 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095
2010

751

75108
2010

801
80153

2010

852
85215
2010

855
85501
2060

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenia
Zmniejszenia
127 441,31

Pozostała działalność

127 441,31

Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ( związkom
gmin)
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ( związkom
gmin)
Oświata i wychowanie
Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu do
podręczników,
materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ( związkom
gmin)
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ( związkom
gmin)
Rodzina
Świadczenia wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na zadania
z zakresu
administracji
rządowej zlecone gminom (
związkom gmin), związane
z realizacją
świadczenia

127 441,31
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20 800,00

20 800,00
20 800,00

979,91
979,91

979,91

179,85
179,85
179,85

852 000,00
850 000,00
850 000,00
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85513

wychowawczego stanowiącego
pomoc
państwa
w wychowywaniu dzieci
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające
niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie
z
przepisami
ustawy
o
świadczeniach rodzinnych oraz
za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów,
zgodnie
z
przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie
zasiłków
dla
opiekunów
2010
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ( związkom
gmin)
Razem
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2 000,00

2 000,00

1 001 401,07
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 167/19
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 11 października 2019 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095
4010
4110
4120

4300
4430
751

75108
3030
801
80153

4210
4240
852
85215
3110
4210
855
85501
3110
4010

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe
pracowników ( zadanie zlecone)
Składki na ubezpieczenia
społeczne ( zadanie zlecone)
Składki na Fundusz Pracy oraz
Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia osób
Niepełnosprawnych ( zadanie
zlecone)
Zakup usług pozostałych (
zadanie zlecone)
Różne opłaty i składki ( zadanie
zlecone)
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wybory do Sejmu i Senatu
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych ( zadanie zlecone)
Oświata i wychowanie
Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu do
podręczników,
materiałów
edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Zakup
materiałów
i
wyposażenia ( zadanie zlecone
SP Jełowa)
Zakup środków dydaktycznych
i książek ( zadanie zlecone SP
Jełowa)
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia
społeczne
( zadanie zlecone GOPS)
Zakup
materiałów
i
wyposażenia ( zadanie zlecone
GOPS)
Rodzina
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia
społeczne
( zadanie zlecone- GOPS)
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników ( zadanie zlecone
- GOPS)
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Zwiększenia

Zmniejszenia

127 441,31
127 441,31
1 323,01
216,93
32,41

926,50
124 942,46
20 800,00

20 800,00
20 800,00
979,91
979,91

12,87
967,04
179,85
179,85
176,26
3,59
852 000,00
850 000,00
836 500,00
11 500,00
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4110
85513

Składki
na
ubezpieczenia
społeczne ( zadanie zlecone GOPS)
Składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające
niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie
z
przepisami
ustawy
o
świadczeniach rodzinnych oraz
za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów,
zgodnie
z
przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie
zasiłków
dla
opiekunów
4130
Składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne ( zadanie zlecone GOPS)
Razem
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2 000,00
2 000,00

2 000,00
1 001 401,07
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