
ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2016
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 z późn. zm.) 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.3111.57.36.2016 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  22.727,81zł

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.51.2016 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  18.324,41zł
– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.155.5.2016 zwiększającą dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)                      w kwocie  12.000,00zł

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.8.2016 zwiększającą dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)                      w kwocie  843,00zł

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.7.2016 zwiększającą dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)                      w kwocie  8.260,00zł
– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.128.6.2016 zwiększającą dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)                      w kwocie  31.950,00zł
– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.16.2016 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  103,00zł 
dokonuje się zmian budżetu gminy na rok 2016 jak następuje:

Dział Rozdz N a z w a Zwiększenia

Dochody ogółem 94.208,22
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 53.052,22

a/ dochody bieżące 53.052,22
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

41.052,22

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

12.000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 41.156,00
a/ dochody bieżące 41.156,00
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

103,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 41.053,00
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zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Wydatki ogółem 94.208,22

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 53.052,22
80101 Szkoły podstawowe 22.343,33

a/ wydatki bieżące 22.343,33
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 22.343,33
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.343,33

80110 Gimnazja 30.324,41
a/ wydatki bieżące 30.324,41
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 30.324,41
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.324,41

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 
zawodowych 384,48
a/ wydatki bieżące 384,48
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 384,48
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 384,48

852 POMOC SPOŁECZNA 41.156,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 843,00
a/ wydatki bieżące 843,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 843,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 843,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 8.260,00
a/ wydatki bieżące 8.260,00
w tym:
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.260,00

85216 Zasiłki stałe 31.950,00
a/ wydatki bieżące 31.950,00
w tym:
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.950,00

85295 Pozostała działalność 103,00
a/ wydatki bieżące 103,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 103,00
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103,00

§ 2. Dokonuje się zmian budżetu gminy na rok 2016 jak następuje:

Dział Rozdz N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia

Wydatki ogółem 97.835,00 97.835,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 84.000,00 84.000,00

80101 Szkoły podstawowe 49.000,00 20.000,00
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a/ wydatki bieżące 49.000,00 20.000,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 26.000,00 20.000,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 20.000,00
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.000,00

80104 Przedszkola 13.000,00 3.000,00
a/ wydatki bieżące 13.000,00 3.000,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 13.000,00 3.000,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 3.000,00

80110 Gimnazja 15.000,00 54.000,00
a/ wydatki bieżące 15.000,00 54.000,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 15.000,00 36.000,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 36.000,00
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 7.000,00 7.000,00
a/ wydatki bieżące 7.000,00 7.000,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 7.000,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.000,00
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 13.835,00 13.835,00
85211 Świadczenie wychowawcze 4.000,00 4.000,00

a/ wydatki bieżące 4.000,00 4.000,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 4.000,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 4.000,00

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 9.835,00 9.835,00
a/ wydatki bieżące 9.835,00 9.835,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 9.835,00 8.535,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.835,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 8.535,00
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00

§ 3. W związku z dokonaną zmianą w/w zarządzeniu zawartej w § 1 i 2 dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 
Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 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.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch

Id: 35E573EF-3571-42E3-9DD5-CC1DA04AC00B. Podpisany Strona 4




