
ZARZĄDZENIE NR 24/2016
WÓJTA GMINY GŁOWNO

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2016.446 j.t.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz.U.2013.poz.885 j.t., poz. 938, poz. 1646, Dz.U.2014.poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, 
poz. 1877,  Dz.U.2015.poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, 
poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, Dz.U.2016.poz.195) 
oraz Uchwały Nr XV/73/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Głowno na 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. . Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2016 r. po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 307.350,19 zł ( słownie: trzysta siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych  19/100) w tym:
- w dziale 010 rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększa się o kwotę 307.350,19 zł na 
realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na:  · zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 
producentów rolnych z województwa łódzkiego za pierwszy okres płatniczy 2016 r. w kwocie 
301.323,72 zł,  · pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez 
gminę w kwocie 6.026,47 zł, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr 
FN-I.3113.2.54.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. 

pomiędzy rozdziałami w obrębie działu oraz pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału  zgodnie z 
załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Głowno

Marek Jóźwiak
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2016

Wójta Gminy Głowno

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dzia
ł

Rozdzi
ał

Gru
pa § Treść Dochody Wydatki

010 Rolnictwo i łowiectwo 307 350,19 307 350,19
01095 Pozostała działalność 307 350,19 307 350,19

2010

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami

307 350,19

Zadania statutowe 307 350,19
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 379,07
4300 Zakup usług pozostałych 2 647,40
4430 Różne opłaty i składki 301 323,72

Ogółem 307 350,19 307 350,19
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016

Wójta Gminy Głowno

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Głowno na 2016 rok

WYDATKI
Dział Rozdział Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
801 Oświata i wychowanie 78 78

80110 Gimnazja 78 78
Wynagrodzenia i pochodne 78 78

4010 Wynagrodzenia osobowe 
pracowników

(Gimnazjum w Lubiankowie- 78 zł)

78

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
(Gimnazjum w Lubiankowie- 78 zł)

78

852 Pomoc społeczna 700 700
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego

700

Zadania statutowe 700
2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w 

tym wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 

184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości

650

4580 Pozostałe odsetki 50
85219 Ośrodki pomocy społecznej 700

Zadania statutowe 700
4210 Zakup materiałów i  

wyposażenia
700

Ogółem 778 778
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