
ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2017
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 poz. 446  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 2016 r. poz.1870 tekst jednolity)

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje :

§ 1. W związku z:

–  otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.229.2.2017 zwiększającą 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  w kwocie 2.492,00zł
– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.97.16.2017 zwiększającą 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  w kwocie 1.089,00zł
– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.113.10.2017 zwiększającą dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)w kwocie 32.331,00zł
– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.3.2017 zwiększającą dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 279.639,00zł
– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.162.12.2017 zwiększającą dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 
związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 41.477,00zł
– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.11.2017 zwiększającą 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  w kwocie 31,00zł
oraz innymi zmianami dokonuje się zmian budżetu gminy na rok 2017 jak następuje:

Dział Rozdz N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia

Dochody ogółem 357.059,00
852 POMOC SPOŁECZNA 35.912,00

a/ dochody bieżące 35.912,00
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

3.581,00

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

32.331,00

855 RODZINA 321.147,00
a/ dochody bieżące 321.147,00
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

31,00
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa 
w wychowaniu dzieci

321.116,00

Wydatki ogółem 93.500,00 450.559,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 93.500,00 93.500,00

80101 Szkoły podstawowe 75.000,00
a/ wydatki bieżące 75.000,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 75.000,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 55.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.000,00

80104 Przedszkola 75.000,00
a/ wydatki bieżące 75.000,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 75.000,00
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75.000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 6.500,00 6.500,00
a/ wydatki bieżące 6.500,00 6.500,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 6.500,00
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.500,00
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00

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 oraz szkołach artystycznych 12.000,00 12.000,00
a/ wydatki bieżące 12.000,00 12.000,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 12.000,00 12.000,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.000,00

852 POMOC SPOŁECZNA 35.912,00
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 3.581,00
a/ wydatki bieżące 3.581,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 3.581,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.581,00

85216 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 32.331,00
a/ wydatki bieżące 32.331,00
w tym:
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.331,00

855 RODZINA 321.147,00
85501 Świadczenia wychowawcze 321.116,00
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a/ wydatki bieżące 321.116,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 4.745,00
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.400,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.345,00
●świadczenia na rzecz osób fizycznych 316.371,00

85503 Karta Dużej Rodziny 31,00
a/ wydatki bieżące 31,00
w tym:
●wydatki jednostek budżetowych 31,00
z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31,00

§ 2. W związku z dokonaną zmianą w/w zarządzeniu zawartej w § 1 dokonuje się zmian w załączniku 
Nr 4 Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2017 Uchwały Nr XXIX/203/2016 
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Budżetu Gminy na rok 2017.

§ 3. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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