
ZARZĄDZENIE NR 62/2018
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 9 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późń. zm.)oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2077) zarządzam co następuje: 
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§ 1 

Zwiększa  się dochody budżetu gminy na rok 2018 ogółem o kwotę 2.687,00 zł 

- jak poniżej 

Treść Rozdział § Zwiększenie  

dochodów 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

  2.687,00 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie  

75109  2.687,00 

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 

 2010 2.687,00 

Ogółem :                                                                                                                          2.687,00 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 ogółem o kwotę 9.475,01 zł 

- jak poniżej : 

Treść Rozdział § Zwiększenie 

wydatków 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

  2.687,00 
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Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wyborów wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie  

75109  2.687,00 

Wynagrodzenia bezosobowe  4170 2.687,00 

Dział 750 - Administracja publiczna   6.500,00 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów 75023  6.500,00 

Zakup usług remontowych   4270 1.500,00 

Zakup usług pozostałych   4300 5.000,00 

Dział 801 – Oświata i wychowanie   288,01 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103  288,01 

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  3027 188,76 

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  3029 8,00 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4117 78,76 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4119 3,34 

Składki na fundusz pracy  4127 8,76 

Składki na fundusz pracy  4129 0,38 

Zakup usług pozostałych   4307 0,01 

Ogółem :                                                                                                                                                                              9.475,01 

 

 

 

 

 

§ 3 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2018 ogółem o kwotę 6.788,01 zł 

- jak poniżej : 

Treść Rozdział § Zmniejszenie 

wydatków 

Dział 750 - Administracja publiczna   6.500,00 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów 75023  6.500,00 
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Zakup energii   4260 6.500,00 

Dział 801 – Oświata i wychowanie   288,01 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103  288,01 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  4017 276,29 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  4019 11,71 

Zakup usług pozostałych   4309 0,01 

Ogółem :                                                                                                                                                                    6.788,01 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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