Zarządzenie Nr 231.2016
Wójta Gminy Komprachcice z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ), zarządzam co następuje:
§1
Dokonuję zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie niniejsze stanowi jednocześnie zmianę planu finansowego jednostki.
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Komprachcice.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
FS, FN.KB,
OR.G, OR.S, GOPS,
RIO w Opolu.

Wójt Gminy Komprachcice

Leonard Pietruszka

Załącznik do zarządzenia
Nr 231.2016 Wójta Gminy
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dział
852

Rozdział

Paragraf

85213

2010

85228

Dział
852

Rozdział

Zmiany w planie dochodów
Treść
Pomoc społeczna

Zmniejszenia
0,00

Zwiększenia
10 884,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0,00

5 684,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami

0,00

5 684,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

5 200,00

0,00

5 200,00

Zmniejszenia
0,00

Zwiększenia
10 884,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

0,00

5 684,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00

5 684,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00

5 200,00

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

5 200,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
Zmiany w planie wydatków
Paragraf
Treść
Pomoc społeczna

85213

4130
85228
4170

Zwiększenia dokonano na podstawie pism:
Nr FBC.I.3111.1.60.2016.UP oraz FBC.I.3111.32.2016.AS z dnia 2016-08-09
Dyrektora Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

