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Dokonai przeniesief w planie finansowym wydatk6w
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Zarz4dzenie Nr 2512010

W6jta Gminy L4ckz dnia 29 czerwca 2010r'

w sprawie; zmianY Planu finansowego

Na podstawie art.l 8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzqdzie

gminnym (tj. Dz. U. 22001 r.Nr l42po;.1591 ze zm'-z-2002 r'Nr23 poz'220' Nr 62 poz'558'

iiriilp").ss+,Nr 153 poz' l27l,Nril4poz'1806,23003t'Nr80poz'717'Nr l62poz'15682

ZdO+ r. if, f2 poz.t05'5, Nr i tO poz.t'ZOl, Nr 167 Voz.l7 59, z 2005 r. Nr 172 poz.l44l' Nr

1is iz:qsl,22006 r. Nr 17 poz.i28, Nr l8l Poz'i337,22007 r' Nr 48 poz'327' Nr 138

por.6ii,Nr 173 poz.l2lg, z 20b8r. Nr 180 poz.l l I I i Nr 223 poz. 1458 oraz-z 2009r. Nr 52

i*. CZ1 i Nr I 57' poz. l24l), o'.z aft. 257 ;k 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

publicznych(Dz. U. Nr t SZ poz. 1240) zarzqdzam co nastQpuje:

Plan po zmianach l9'829.601'98

Zmnielszy(, ZwigkszYf
5.820,00 5.820,00

Dzial nozaziat l5 Tre56 zrrrnFj*yi l Zwigkszyd

{00 Wytwarzanie i zaopatryrvanie w energig
elektraczna. saz i wode

1.000,00 1.000,00

40002 Dostarczanie wodY l.000,00 1.000,00

4430 R62ne oplaty i sktadki 1.000,00

4750 -kup akces. komp. w tYm Program6w i

licencii

1.000,00

750 Administracja Publiczna 2.500,00 2.500,00

7501I Urzgdy wojew6dzkie 2.500,00 2.500,00

4210 Zakup material6w i wyposazenia 2.000,00

4300 -kup uslug pozostalych 2.000,00

4700 Szkolenie pracownik6w niebEdqcych

czlonkami korpusu slu2by cywilnej
500,00

4750 Zakup akces. komp. w tym programow I

licencii

500,00

756 no"toOy oO os6b pr.,od os6b fi2. i od innych

iedn.niepos. osob. Prawnej oraz wydatki
zliazane z ich ooborem

200,00 200,00

75647 Pob6r p atk6* oplat i niepodatk. nale2no5ci

budZetowvch

200,00 200,00

4210 Zakup rn:aterial6w i wyposazenia 200,00

4740 Zakup material6w papiemiczych do sprzgtu

druk. i urzqdzeri kserogq.--
200,00



801 OSwiata i wychowanie 20,00 20,00

801 l3 Dowo2enie uczni6w do szk6l 20,00 20,00

42t0 Zakup material6w i wyposaZenia 20,00

4300 Zakup uslug pozostalych 20,00

852 Pomoc spoleczna 100,00 100,00

85219 OSrodki pomocy spolecznej (wl.) 100,00 t00,00

4700 Szkolenie pracownik6w niebgdqcych
czlonkami korpusu slu2by cywilnej

100,00

4750 Zakup akces. komp. w tym program6w i

licencii
100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona
Srodowiska

2.000.00 2.000,00

90095 Pozostala dzialalnodi 2.000,00 2.000,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 2.000,00

4270 Zakup uslu g remontowych 2.000,00

a

Uzasadnienie - zmiany w planach sq spowodowane :

- bie2:4cymi zakupami material6w i wyposa2enia

- zakupem UPS do komputera i toner6w do drukarek
- przeprowadzeniem remontu koparko-ladowarki
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w6jt Gminy zlo2y sprawozdanie z wykonania postanowieri niniejszego zarz4Jzenia w terminie

ustalonym do zlo2enia sprawozdari z wykonania bud2etu.
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Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podjqcia i obowiqzuje w roku kalendarzowym 2010


