
                       Zarządzenie Nr 54/ 2018

                           Wójta Gminy Łączna

                     z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie

gminnym (Dz.U.z 2017 r., poz.1875 z późn.zm. ), art.212 ust. 1 pkt 1 i 2,

art. 237 ust. 2 pkt 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

 o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.),  § 14 pkt.1  uchwały 

Nr XL/197/2018 Rady Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2018 roku,

zarządzam, co następuje:
 

 § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XL/197/2018 r. Rady Gminy  Łączna z dnia

 18 stycznia  2018 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2018 rok.

1. Zwiększa się dochody bieżące  budżetu gminy  na 2018 rok o kwotę 65 869,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  Plan dochodów po zmianach wynosi 21 831 766,32 zł.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 65 869,00 zł zgodnie z załącznikiem

    Nr 2  do niniejszego Zarządzenia.

   Plan wydatków po zmianie wynosi 23 559 156,32 zł.

§ 2 Aktualizuje się załacznik nr 6  do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem

      nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Łączna Nr 54/2018

z dnia 28.09.2018 r.

Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2018 roku.

Dz. Rozdz. § Zwiększenia Zmniejszenia

750 2 008,00 1 275,00

75011 2 008,00 1 275,00

2010 2 008,00

2010 1 275,00

801 485,00

80153 485,00

2010 485,00

852 55,00

85213 55,00

2010 55,00

855 64 596,00

85502 64 596,00

2010 64 596,00

67 144,00 1 275,00

65 869,00 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Łączna Nr 54/2018

z dnia 28.09.2018 r.

Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2018 roku.

Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia

750 2 008,00 1 275,00

75011 2 008,00 1 275,00

1 275,00

2 008,00

801 485,00

80153 485,00

485,00

852 55,00 0,00

85213 55,00 0,00

55,00

855 64 596,00 0,00

85502 64 596,00 0,00

64 596,00

Ogółem zmiany wydatków 67 144,00 1 275,00

Ogółem zwiększenie wydatków 65 869,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 

materiałów ćwiczeniowych

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki związane z realizacją zadań  statutowych 

Ogółem zmiany dochodów

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Urzędy wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom ustawami

Ogółem zwiększenia dochodów

Wydatki związane z realizacją zadań  statutowych 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

POMOC SPOŁECZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

TREŚĆ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej

RODZINA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom ustawami

Urzędy wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom ustawami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom ustawami

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom ustawami

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej

Wydatki związane z realizacją zadań  statutowych 

RODZINA


