Zarządzenie Nr 34/2013
Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 22 października 2013

w sprawie dokonania zmian w budŜecie gminy Lubień Kujawski na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz.
885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy Lubień Kujawski na 2013 rok, zmienionej:
Uchwałami Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim:
– Nr XXIV/182/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku,
– Nr XXV/201/2013 z dnia 26 marca 2013 roku,
– Nr XXVI/205/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku
– Nr XXVII/213/2013 z dnia 29 maja 2013 roku
– Nr XXVIII/222/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku
– Nr XXIX/226/2013 z dnia 19 września 2013 roku
– Nr XXX/231/2013 z dnia 17 października 2013 roku
Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego
Nr 12/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku
Nr 20/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
w § 1 wyraŜenie „dochody gminy na kwotę 23.960.299,98 zł” zastępuje się wyraŜeniem
„dochody gminy na kwotę 24.454.033,61” zł, z tego dochody bieŜące w kwocie
20.899.862,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.554.171 zł, zgodnie z załącznikiem Nr
1, w tym:
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami na kwotę 5.838.629,61 zł
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
w § 2 wyraŜenie „wydatki gminy na kwotę 25.011.495,98 zł” zastępuje się wyraŜeniem
„wydatki gminy na kwotę 25.505.229,61 zł”, z tego wydatki bieŜące 19.822.621,61 zł i
wydatki majątkowe 5.682.608 zł, w tym:
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami na kwotę 5.838.629,61 zł.
–
–

§ 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
Burmistrz Lubienia Kujawskiego
mgr inŜ. Paweł Wiktorski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 22 października 2013 roku

–

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, dokonujemy zwiększenia dotacji celowej o kwotę

276.688,63 zł


w rozdz. 01095, zwiększamy dotację celową paragraf 2010 z przeznaczeniem na
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Zmian dokonujemy w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr
WFB.I.3120.74.2013/69 z dnia 17 października 2013 roku.
–

w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie planu dotacji ogółem stanowi kwotę
74.494 zł, z tego;


w rozdz.85214, paragraf 2030 zwiększamy o kwotę 50.838 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budŜetu
państwa



w rozdz. 85216, paragraf 2030 zwiększamy o kwotę 23.656 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Zmian dokonujemy w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr
WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14 października 2013 roku.
–

w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zwiększenie planu dotacji następuje
o kwotę 142.551 zł w rozdziale 85415 z tego;


paragraf 2030 zwiększamy dotację o kwotę 130.265 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy naleŜnej dla uczniów o charakterze socjalnym.



w paragrafie 2040 zwiększamy o kwotę 12.286 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w
ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”.

Zmian dokonujemy w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr
WFB.I.3120.75.2013/69 z dnia 17 października 2013 roku.
Zwiększenia planu wydatków dokonano zgodnie z decyzjami.

