
Wójt Gminy Lipnik
woj. świ~tokrzyskie
27-540 Lipnik

ZARZĄDZENIE Nr 113 /2014
WÓJTA GMINY LIPNIK

z dnia 27 listopada 2014 rokn

w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Finansowym

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 20 13 r. poz. 594

z pMniejszymi zmianami). art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r.

poz. 885 z póżniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr XLlI/36012014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 stycznia 2014

roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok, z póżniejszymi zmianami

Wójt Gminy zarządza co następuje:

~I

Dział

900

Zmniejsza się plan wydatków:

Rozdział

90001

~
4370

Kwota

1.000,00 zł

opiaty: tytu/u zakupu usług telekomunikacyjnych ~)wiadc:onych w stacjonarnej public::nej sieci telefonicznej

900 90001 4480 6.000,00 zł

- podatek od nieruclw111o.\:ci

900 90001 4530 500,00 zł

- podatek od towarów i IIs/ug/VAT/

900 90001 4010 16000,00 zl

-uynagrod:enie osobowe pracowników

900 90001 4120 I 000,00 zl

-skladki 110 Fundus; Pracry

-------------------------------------------------------------_.--.-.---------------------------------------------------------------
Ogólem:

Zwiększa się plan wydatków:

Dzial Rozdział

900 90001

- zakup materia/ów i wyposażenia

~
4210

24500,00 zl

Kv.'ota

3500,00 zl

900

-zakup energii

900

90001

90001

4260

4390

20000,00 zł

I 000,00 zl

- :akllp lislug obejmujq,ych wykonanie ek.~per(l'z. analiz i opinii
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Ogólem: 24 500,00 zl



Zmniejsza się plan wydatków:

Dzial Rozdział

400

- zakup energii

400

40002

40002

~
4260

3020

Kwota

6.000,00 zl

1.000,00 zł

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

400 40002 4270 5.000,00 zł

-zakup usług remontowych

Ogólem:

~4
12 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków:

Dzial

400

Rozdział

40002

~
4210

Kwota

5000,00 zł

- zakup materia/ów i wyposażenia

400 40002 6070 7000,00 zl

- 1I}'datki inwestycyjne samorządowych zakładów blldzetowych

................................................................................................................................................................

Ogółem:

~5

12 000,00 zł

Wykonanie Zarządzenia zleca się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku.

~6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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