
Zarządzenie  Nr 0050.373.2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 16 listopada 2015 r.  

 

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.422.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 grudnia 

2014r. w sprawie: planu finansowego jednostki urząd gminy na 2015 rok 
 

 

                   Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 

oraz art. 11  ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)  

 

z a r z ą d z a m ,    co następuje: 

§ 1 

w planie finansowym jednostki urząd gminy przyjętym Zarządzeniem  Nr 0050.422.2014  Wójta Gminy Nędza 

z dnia 31 grudnia 2014 r.,   wprowadzić następujące zmiany : 

 

 
1) Dokonać zmiany załącznika nr 1 p.n. „Plan finansowy jednostki urząd gminy na 2015 rok” w pkt II p.n. 

„WYDATKI”  poprzez zwiększenie  planu finansowego jednostki urząd gminy w zakresie wydatków w kwocie   

1 618,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

600     Transport i łączność 18,00 

  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 18,00 

    4430 Różne opłaty i składki 13,00 

    4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 5,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 1 600,00 

    4260 Zakup energii 1 600,00 

 

 

2) Dokonać zmiany załącznika nr 1 p.n. „Plan finansowy jednostki urząd gminy na 2015 rok” w pkt II p.n. 

„WYDATKI”  poprzez zmniejszenie  planu finansowego jednostki urząd gminy w zakresie wydatków w kwocie   

1 618,00 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

600     Transport i łączność 18,00 

  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 18,00 

    4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  18,00 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 600,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 1 600,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  600,00 

    4300 Zakup usług pozostałych  1 000,00 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 



 

 


