
Zarządzenie Nr 129/2015
Wójta Gminy Przystajń

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j
Dz. U. z 2013 r., poz. 594  ze zm.) oraz art. 222 ust.4, art. 257, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) 

zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale  Nr III.17.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu 
gminy na rok 2015 dokonuje się następujących zmian:

 
1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Przystajń zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
      niniejszego Zarządzenia.

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą  21 400 620,09 zł. w tym wydatki bieżące – 
16 725 180,70 zł. , wydatki  majątkowe  –  4 675 439,39 zł.

 
§ 2

        Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 Wójt Gminy Przystajń

           Henryk Mach



U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E 

do Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 
państwa na realizację zadań o kwotę 160,00 zł dot. Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zgodnie z pismem Delegatury w Częstochowie z dnia 21 lipca 2015 r. 
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 
państwa na realizację zadań o kwotę 4 531,00 zł dot. referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 
zgodnie z pismem Delegatury w Częstochowie z dnia 20 lipca 2015 r. 

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 
państwa na realizację zadań o kwotę 7 155,00 zł dot zatrudnienia asystentów rodziny zgodnie z 
decyzją  Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.184.3.2015 z dnia 14 lipca 2015 r.

Rozdział 85213  Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 
państwa na realizację zadań o kwotę 1 104,00 zł dot. opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne 
zgodnie  decyzją  Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.93.17.2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 
państwa na realizację zadań o kwotę 24 000,00 zł dot. wypłaty zasiłków zgodnie  decyzją  
Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.85.12.2015 z dnia 20 lipca 2015 r.

Rozdział 85216  Zasiłki  stałe
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu 
państwa na realizację zadań o kwotę 12 168,00 zł dot. wypłaty zasiłków stałych zgodnie  decyzją  
Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.113.7.2015 z dnia 17 lipca 2015 r.

Wydatki budżetu

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zmiana pomiędzy paragrafami ( dotyczy projektu E- region)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zmiana pomiędzy paragrafami 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmiana pomiędzy paragrafami (dot. oświetlenia w Siekierowiznie)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zmiana pomiędzy paragrafami


