
Wójt Gminy Lipni.:
woj. ŚwiqlOkrzyskie

n.5AO Lionik ZARZĄDZENIE Nr 38/2015
WÓJTA GMINY LIrNIK

z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2015 r.

Na podstawie alt. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno Dz. U

z 2013 r., poz. 594 z póżniejszymi zmianami), alt. 222 ust. I i ust. 4, alt. 257 pkt I i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno Dz. U z 2013 r., poz. 885 z póżniejszymi zmianami), oraz Uchwały

Nr V/27/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Lipnik na 2015 rok, z póżniejszymi zmianami.

Wójt Gminy zarządza co następuje:

~I

Zwiększa się plan dochodów:

Dział Rozdzial

751 75107

~
2010

Kwota

6.000,00 zl

- dotacje celowe otrzymane = bud::etu państwa na realizację zadal] bieżqcych = zakresu administracji rzqdowej

oraz innych zadał1 zleconych gminie ustawami.

OgóleOl: 6.000,00 zl

Zmniejsza się plan w)'datków:

Dzial Rozdzial

750 75023

~
4360

Kwota

7.000,00 zl

- opiaty z tylU/U zakupu usług telekomunikacyjnych

751 75107 4300 126,00 zł

- zakup usług pozostałych

751 75107 4410 364,75 zł

- podró:e służbowe krajowe

758

- re:erH-:Y

801

75818

80101

4810

4210

8.000,00 zl

400,00 zl

- zakup materia/ów i wyposażenia

OgóleOl: 15.890,75 zł

Zwiększa się plan w)'datków:

Dzial Rozdzial

750

- zakup energii

750

- zakup usług pozostałych

75023

75023

~
4260

4300

Kwota

3.000,00 zl

4.000,00 zł



751 75107 3030 6.000,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

751 75107

- zakup materiałów i wyposażenia

4210 490,75 zł

801 80101 4700 400,00 zł

- szkolenia pracowników niebędqcych czlonkami korpusu slużby cywilnej

900
- zakup energii

Ogólem:

90015 4260

~4

8.000,00 zł

21.890,75 zl

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Lipnik.

~5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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