
                                              Zarządzenie Nr 0050.188.2014
Wójta Gminy Radłów

   z dnia 30 stycznia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2014

                    Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 181/XXVII/2013 
Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy na rok 2014, zarządzam, co następuje:

        § 1.  W związku z zarządzeniem nr 0050.187.2014 Wójta Gminy Radłów z dnia 
30 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014, 
dokonuję zmian w planach finansowych budżetu:

1. W załączniku Nr 1 – UG Radłów  -plan finansowy dochodów, w podziale na 
działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                     1.578,72 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                     1.236,00 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
              zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
              innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
              ustawami                                                                                      1.236,00 zł
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                                    342,72 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
              zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
              innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 
              ustawami                                                                                        342,72 zł

      2. W załączniku Nr 2 – UG Radłów – plan finansowy wydatków w podziale na 
działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:

WYDATKI BIE ŻĄCE
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                     342,72 zł
Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe                                                    342,72 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne                                                                 336,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                                                     6,72 zł        

   3. W załączniku Nr 8 – GOPS Radłów – plan finansowy wydatków w 
podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:



WYDATKI BIE ŻĄCE
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                 1.236,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność                                                 1.236,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne                                                            1.200,00 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       36,00 zł
                                                            
           § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

   
         

   
            

                       
            

                       


