
ZARZĄDZENIE Nr 74/2017
WÓJTA GMINY LIP NIK

z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedno Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedno Dz.U.
z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXV /19512017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2017 rok z późniejszymi zmianami,
Wójt Gminy Lipnik zarządza, co następuje:

§ 1

l. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2017 rok uchwalonym uchwałą
Nr XXV /19512017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Lipnik na 2017 rok z późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr l do
niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2017 rok uchwalonym uchwałą
Nr XXV/195/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Lipnik na 2017 rok z późniejszymi zmianami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Lipnik.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 74/2017
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 9 października 2017 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej LIPNIK
Nr dokumentu Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Lipnik
Data podjęcia 2017-10-09
Rodzaj Plan dochodów

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
855 Rodzina c," 1 619,06

85502
Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

366,09ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 266,09

85504 Wspieranie rodziny , "'\\; 1 252,97

2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 252,97gmin (związków qrnin, związków powiatowo-gminnych)

1 619,061Razem:
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27-540 Upnik

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2017
Wójta Gminy Lipnik z dnia 9 października 2017 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej LIPNIK
Nr dokumentu !Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Lipnik
Data podjęcia 2017-10-09
Rodzaj Plan wydatków

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
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3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy - 10 000,00

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4800,00

4300 Zakup usług pozostałych 15000,00

~' i:; 801 li+ ,

'Ośwlata iwychowanie d' ,x-:ft ,y+ .:;;,,,""",n,';' '\, !Ptlr;~;r'.":i ", '/i' , i

~Szkoły podstawowe"
's"'." , ;,"P, "" ' "80101 ,w ".\12 ''';"rJI4 ~ 684,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3908,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5776,00

80104 Przedszkola
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3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 11 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 200,00

4120 Składki na Fundusz Pracy - 300,00
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Dowożenie, uczniów do szkół
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3696,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 696,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ''''.0(;~ ,,w
" !i ,f;! m,1347,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1347,00

" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i ' ,ki dl :~;:lk;",~;,~i~,if)~fH''2 669,008014,9 metód pracy dla dzteci w przedszkolach, odozlałach-przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowaniaprzedszkolneQo -ss iik

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 620,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 749,00
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85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu allrnentacyjjeqo .oraz składki

c' 6,O~na ubezpieczenia emerytalne irentowe z ubezpteczentaspółecźheqo
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Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, 266,09

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 100,00

mowa wart 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
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Wspieranie rodziny, }"~"
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 026,69

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 226,28

Razem: 1 619,06
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