
WÓJT GMINY LELOtV
ni. Szczekocińska 18

ZARZĄDZENIE NR 48/201742-23 Lelow
WÓJTA GMINY LELÓWwi. 34 3501u1 Faś
z dnia 25 byietnia 2017 r.

w sprawie przeniesień między paragrafami
Na podstawie art.257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.), par. 16 pkt. 1 I 2 Uchwały Nr XXVII/265/2016 Rady Gminy Lelówz dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2017 rok., Rozporządzenia MinistraFinansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodówi rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późń.zm.),zarządzam:

1. 1. Dokonać przeniesień dochodów budżetowych między paragrafami w ramach budżetu gminy na 2017 rokzgodnie z poniższą tabelą:

Kwota KwotaDzial Rozdział Nazwa
. .zwiększenia zmniejszenia

710 Działalność usiugowa 4.455,00 4.455,00
71095 Pozostała działalność 4.455,00 4.455,00

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

2057 oraz środków, o których mowa w art. S ust. 3 pkt
00 4 455 005 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu „ •

środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

2059 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt
4 455 00 O 005 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego.

w związku ze zmianą ktasyfikacji budżetowej dochodów w ramach realizowanego projektu z udziałem środkówunijnych.

2. Dokonać przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu gminy na 2017 rokzgodnie z poniższymi tabelami:

. Kwota KwotaDział Rozdział Nazwa
. .zwiększenia zmniejszenia

700 Gospodarka mieszkaniowa 53,00 53,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53,00 53,00

4260 Zakup energii 53,00 0,00

4300 Zakup ushig pozostałych 0,00 53,00

z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

. . Kwota KwotaDział Rozdział Nazwa
. .zwiększenia zmniejszenia

710 Działalność usługowa 4.455,00 4.455,00
71095 Pozostafa dzialalność 4.455,00 4.455,00

Zakup materiałów i wyposażenia
4217 (Płatności w zakresie budżetu środków 0,00 1.200,00L europejskich)



Zakup usług pozostałych
4307 (Płatności w zakresie budżetu środków 0,00 3.255,00

europejskich)
Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze

4309 środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, 4.455,00 0,00
z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych.

. Kwota Kwota
Dział Rozdzial Nazwa . .

zwiększenia zmniejszenia

750 Administracja publiczna 100,00 100,00

75095 Pozostała działalność 100,00 100,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 100,00

z przeznaczeniem na zakup badań lekarskich.

. Kwota Kwota
Dział Rozdział Nazwa . .

zwiększenia zmniejszenia

801 Oświata i wychowanie 89.745,84 89.745,84

80195 Pozostała działalność 89.745,84 89.745,84

Wynagrodzenie bezosobowe
41 77 (Płatności w zakresie budżetu środków 84.758,97 0,00

europejskich)
Wynagrodzenie bezosobowe (Współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze

4179 środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 ustawy, 4.985,87 0,00
z wyłączeniem środków, o których mowa w art. S
ust. 3 pkt 2, pkt S lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)
Zakup usług pozostałych

4307 (Płatności w zakresie budżetu środków 0,00 84.758,97
europejskich)
Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie
programów i projektów realizowanych ze

4309 środków, o których mowa w art. S ust. 3 ustawy, 0,00 4.985,87
z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)

w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych.

. . Kwota Kwota
Dział Rozdział Nazwa . . .

zwiększenia zmniejszenia

851 Ochrona zdrowia 250,00 250,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250,00 250,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 25 0,00

4700 Zakup usług pozostałych 250,00 0,00

z przeznaczeniem na opłatę za szkolenia członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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