
Wójt Gminy Lipnik
woj. swi~tokfT/sk\e
27-540 Lipnik

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014
WÓJTA GMINY LIPNIK

z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594

z późniejszymi zmianami ), art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr XLl1/360/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia

30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2014 rok, z późniejszymi zmianami.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

~l

Zwiększa się plan dochodów:

Dział Rozdzial

851 85195

~
2010

Kwota

70,00 zł

- dotacje celowe otrzymane:: budżetu pańs(lI/a na realizację zadalI bieżqcych:: zakresu administracji rzqdowej

ara: innych zadGIl =leconych gminom (związkom gmin) ustawami.

852 85213 2010 1.964,00 zł

- dotacje celowe olr=.l'mane z budżelu paJlstwa na realizację zadaJl bieżqcych z zakresu administracji rządowej

ara: innych zadGIl zleconych gminom (zwiqzkom gmin) ustawami.

852 85295 2010 7.514,00 zł

- dotacje celowe otrzymane:: budżetu pmistwa na reali=ację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

ara: innych zadmi ;lecanych gminom (zwiqzkom gmin) ustawami.

Ogólem:

Zmniejsza się plan wydatków:

Dział Rozdzial

750 75023

- wynagrodzenia hezosobowe

~
4ł70

9.548,00 zl

Kwota

6.000,00 zl

751 75109 4210 844,24 zl

~zakup materia/ów i HJ'Posa:enia

751

- zakup usług pozosta()'ch

851

75109

85154

4300

4210

146,82 zl

3.000,00 zl

- zakup materia/ów i W)posu:enia

Ogółem:

Zwiększa się plan wydatków:

Dzial Rozdział

750 75023

- zakup materia/ów i "J'posa:enia

~
4210

9.991,06 zl

Kwota

1.000,00 zl



•

750 75023 4260 5.000,00 zł

. zakup energii

751 75109 3030 550,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

751 75109 4410 441,06 zł

- podróże służbowe krajowe

851 85154 4430 3.000,00 zł

- różne opłaty iskładki

851 85195 4210 70,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

852 85213 4130 1.964,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

852 85295 3110 7.514,00 zł

- świadczenia społeczne

Ogółem:

~4
Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Lipnik.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

~tJ~-1k

f!v(~

19.539,06 zł
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