
Wójt Gminy Lipnik
woj, świEptokrzyskie

27-540 Lipnik

ZARZĄDZENIE Nr 47/2016
WÓJTA GMINY LIPNIK
z dnia 14 lipca 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2016 r.

Na podstawie art, 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno Oz, U
z 2016 r., poz. 446), art. 257 pkt l i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedno
Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianaro i), oraz Uchwały Nr XVr/129/20 16 Rady G m iny w Lipniku
z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2016 rok z późniejszymi
zmianami, Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów:

Dział Rozdział

80101

§

2010

Kwota

801 4616,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
801 80110 2010 5050,00 zl

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

Ogólem: 9666,00 zł

§2

Zmniejsza się plan wydatków:

75023

§

4360

KwotaDział Rozdział

750 I 000,00 zł

- opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Ogółem: 1 000,00 zł

§3

Zwiększa się plan wydatków:

Dzial Rozdział Kwota

750 75023 4390
- zakup uslug obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
801 80101 4210
- zakup materiałów i wyposażenia
801 80101 4240
- zakup środków dydaktycznych i książek
801 80110 4210
- zakup materiałów i wyposażen ia
801 80110
- zakup środków dydaktycznych i książek

I 000,00 zł

183,09 zl

4432,91 zł

200,62 zł

4240 4 849,38 zl

Ogólem: 10666,00 zł

§6

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Lipnik.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,


