
UCHWAŁA NR XXII/144/2016
RADY GMINY LIPIE

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art.51,57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art.212, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 
26 lipca 2013 roku o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipie
u c h w a l a , co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2016 jak następuje:
Dział Rozdz N a z w a Zmniejsz. Zwiększ.

Dochody ogółem 8.064,00
852 POMOC SPOŁECZNA 8.064,00

a/ dochody bieżące 8.064,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

8.064,00

Wydatki ogółem 9.141,00 17.205,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 5.000,00

a/ wydatki bieżące 5.000,00

w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 5.000,00

z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 4.141,00 8.064,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe
4.141,00

a/ wydatki bieżące 4.141,00

w tym:
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.141,00

85295 Pozostała działalność 8.064,00

a/ wydatki bieżące 8.064,00

w tym:
●wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art.5

8.064,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.141,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 4.141,00

a/wydatki bieżące 4.141,00

w tym:
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.141,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

a/wydatki bieżące 5.000,00

w tym:
●dotacje na zadania bieżące 5.000,00
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§ 2. W związku z dokonaną zmianą w/w uchwały dokonuje się zmian w załączniku  Nr 6 Plan dotacji 
na rok 2016 Uchwały Nr VIII/113/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Budżetu Gminy na rok 2016 
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski

Id: 7291DE71-44C8-4562-A0B6-67980890842E. Podpisany Strona 2




