
ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2013
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z 2009 roku) 

Wójt Gminy Lipie 
z a r z ą d z a , co następuje : 

§ 1. W związku z: 

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.147.7.2013 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 99.075,73zł 
– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.130.12.2013 zwiększającą dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 1.664,00zł 

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.13.2013 zwiększającą dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 6.500,00zł 

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.12.2013 zwiększającą dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 23.124,00zł 

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.7.2013 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 8.652,00zł 

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.240.8.2013 zwiększającą dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 5.176,00zł 

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.114.10.2013 zwiększającą dotacje celowe otrzymane 
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 12.682,00zł 
– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.263.7.2013 zwiększającą dotacje otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 
w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 17.975,00zł 

– otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.263.14.2013 zwiększającą dotacje otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 
w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1.500,00zł 

- zawartym porozumieniem z Powiatem Kłobuckim dotyczącym remontu chodników przy drogach powiatowych 
w gminie Lipie w kwocie 46.321,28zł 

dokonuje się zwiększeia budżetu gminy na rok 2013 jak następuje: 

 
Dział Rozdz N a z w a Zwiększenia 

  Dochody ogółem 222.670,01 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46.321,28 

  a/ dochody bieżące 46.321,28 

  - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

46.321,28 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 99.075,73 
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  a/ dochody bieżące 99.075,73 

  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie (związkom 
gmin) ustawami 

99.075,73 

852  POMOC SPOŁECZNA 45.116,00 

  a/ dochody bieżące 45.116,00 

  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie (związkom 
gmin) ustawami 

8.652,00 

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

36.464,00 

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32.157,00 

  a/ dochody bieżące 32.157,00 

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

12.682,00 

  - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa 
w ramach programów rządowych 

19.475,00 

  Wydatki ogółem 222.670,01 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 46.321,28 

 60014 Drogi publiczne powiatowe 46.321,28 

  a/ wydatki bieżące 46.321,28 

  w tym:  

  ●wydatki jednostek budżetowych 46.321,28 

  z tego:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.321,28 

  - remont chodnika w m. Rębielice Szlacheckie 15.660,61 

  - remont chodnika w m. Zbrojewsko 10.660,67 

  - remont chodnika w m. Albertów 20.000,00 

010  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 99.075,73 

 01095 Pozostała działalność 99.075,73 

  a/ wydatki bieżące 99.075,73 

  w tym:  

  ●wydatki jednostek budżetowych 99.075,73 

  z tego:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.075,73 

852  POMOC SPOŁECZNA 45.116,00 

 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za sosby 
uczestniczące w wzajęciach w centrum integracji społecznej 

1.664,00 

  a/ wydatki bieżące 1.664,00 

  w tym:  

  ●wydatki jednostek budżetowych 1.664,00 

  z tego:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.664,00 
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 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe 

6.500,00 

  a/ wydatki bieżące 6.500,00 

  w tym:  

  ●świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 

 85216 Zasiłki stałe 23.124,00 

  a/ wydatki bieżące 23.124,00 

  w tym:  

  ●świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.124,00 

 85295 Pozostała działalność 13.828,00 

  a/ wydatki bieżące 13.828,00 

  w tym:  

  ●wydatki jednostek budżetowych 252,00 

  z tego:  

  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 252,00 

  ●świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.576,00 

854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32.157,00 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 32.157,00 

  a/ wydatki bieżące 32.157,00 

  w tym:  

  ●świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.157,00 

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2013 jak następuje: 

 
Dzia

ł 
Rozdz

 
N a z w a  Zmniejszenia Zwiększenia

 
  Wydatki ogółem 8.500,00 8.500,00 
854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8.500,00 8.500,00 
 85415

 
Pomoc materialna dla uczniów 8.500,00 8.500,00 

  a/ wydatki bieżące 8.500,00 8.500,00 
  w tym:   
  ●wydatki jednostek budżetowych 8.500,00  
  z tego:   
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.500,00  
  ●świadczenia na rzecz osób fizycznych  8.500,00 

§ 3. 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 2013 ujętych w załączniku Nr 4 Uchwały Nr 
XXXIV/289/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2013  zgodnie z Załącznikiem Nr 
1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Wójt Gminy Lipie 

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.49.2013 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 25 października 2013 r. 

P L A N   F I N A N S O W Y 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2013 

 
Dział Rozdz. § N a z w a Dochody Wydatki 

010 
01095 

2010 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Pozostała działalność 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych 
z tego: 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

194.782,64 
194.782,64 
194.782,64 

194.782,64 
194.782,64 

194.782,64 

194.782,64 

194.782,64 

750 
75011 

2010 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Urzędy wojewódzkie 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych 
z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

41.052 
41.052 
41.052 

41.052 
41.052 

41.052 

41.052 

38.773 
2.279 

751 

75101 

2010 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych 
z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1.135 

1.135 

1.135 

1.135 

1.135 

1.135 

1.135 

1.135 
852 

85212 

2010 

POMOC SPOŁECZNA 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 

1.883.060 
1.844.684 

1.844.684 

1.883.060 
1.844.684 
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85213 

85295 

2010 

2010 

a/ wydatki bieżące 
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych 
z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 

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 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych 
z tego: 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Pozostała działalność 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie ustawami 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych 
z tego: 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 
• świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2.532 

2.532 

35.844,00 
35.844,00 

1.844.684 

82.928 

78.450 
4.478 

1.761.756 

2.532 

2.532 

2.532 

2.532 

35.844,00 

35.844,00 

1.044,00 

1.044,00 

34.800,00 

   O G Ó Ł E M 2.120.029,6
4 

2.120.029,6
4 

P L A N   F I N A N S O W Y 
zadań własnych bieżących gmin realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 

2013 

 
Dział Rozdz. § Nazwa Dochody

 
Wydatki

 
852 

85213 

85214 

2030 

2030 

POMOC SPOŁECZNA 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych 
z tego: 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 

270.595 
6.745 

6.745 

26.000 

26.000 

270.595 
6.745 

6.745 

6.745 

6.745 

26.000 

26.000 

26.000 
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85216 

85219 

85295 

2030 

2030 

2030 

Zasiłki stałe 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 

Ośrodki pomocy społecznej 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
wydatki jednostek budżetowych 
z tego: 
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 

Pozostała działalność 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 

92.824 
92.824 

102.716 
102.716 

42.310 
42.310 

92.824 

92.824 

92.824 

102.716 

102.716 

102.716 

98.930 
3.786 

42.310 

42.310 

42.310 

854 
85415 

2030 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Pomoc materialna dla uczniów 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 
a/ wydatki bieżące 
w tym: 
świadczenia na rzecz osób fizycznych 

29.903,00 
29.903,00 
29.903,00 

29.903,00 
29.903,00 

29.903,00 

29.903,00 

   OGÓŁEM 300.498 300.498 
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