
ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2014
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst 
Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ) oraz art.247 ust.1, art.249 ust.1 oraz art.257 ustawy z dnia 26 lipca 
2013 roku o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje :

§ 1. W związku z:

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.3.2014 zwiększającą dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie  939,00zł
oraz innymi  zmianami:
dokonuje się zmian budżetu gminy na rok 2014  jak następuje:

Dział Rozdz N a z w a Zmniejszeni
a

Zwiększenia

Dochody ogółem 939,00

852 POMOC SPOŁECZNA 939,00
a/ dochody bieżące 939,00
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

939,00

Wydatki ogółem 57.140,00 58.079,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 50.000,00 50.000,00

80104 Przedszkola 50.000,00 50.000,00

a/ wydatki bieżące 50.000,00 50.000,00

w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 50.000,00 50.000,00

z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 7.140,00 8.079,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.640,00 3.640,00

a/ wydatki bieżące 3.640,00 3.640,00

w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 3.640,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.640,00

●świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.640,00
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85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.500,00 3.500,00

a/ wydatki bieżące 3.500,00 3.500,00

w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 3.500,00 3.500,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.500,00

85295 Pozostała działalność 939,00

a/ wydatki bieżące 939,00

w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 939,00

z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 939,00

●świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 2. W związku z dokonaną zmianą w/w zarządzeniu zawartej w § 1 dokonuje się zmian w Planie finansowym 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2014 ujętych w załączniku Nr 4 Uchwały Nr 
XLIII/389/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2014.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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