
Zarządzenie Nr 683/2018 
Wójta Gminy Janów 

 
z dnia 19 października 2018 roku 

 
w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Urzędu Gminy Janów na 2018 rok 

 

 
        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm. ) , Uchwały Nr 243/XL/17 Rady 
Gminy Janów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok oraz Zarządzenia 
682/2018 Wójta Gminy Janów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w 
budżecie Gminy na 2018 rok. 
 

 

 
 

Wójt Gminy Janów 
zarządza: 

 
 

§ 1 
 

 
Dokonać zmian planu dochodów budżetu Urzędu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 
 

§ 2 
 

 
Dokonać zmian planu wydatków budżetu Urzędu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
 

 
§ 2 

 

 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.  

 
 

§ 3 
 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Janów 
/-/ Joanna Ścigaj



                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do  
              Zarządzenia Nr 558/2018 
              Wójta Gminy Janów 
              z dnia 22 lutego 2018 roku  

 
 

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW  
 URZĘDU GMINY JANÓW NA 2018 ROK 

 
 

Dział Rozdział § Nazwa 

Dochody 

Zmniejszenie  Zwiększenie    

750   Administracja publiczna  - 2 008,00 

 

75011  Urzędy wojewódzkie  - 2 008,00 

 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 - 2 008,00 

801   Oświata i wychowanie  329,98 - 

 

80153  

Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do podręczników, 
materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych 

329,98 - 

 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 

329,98 - 

751   

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 

- 44 440,00 

 

75109  

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

- 44 440,00 

 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 

- 44 440,00 

852   Pomoc społeczna  - 47 653,00 

 

85216  Zasiłki stałe  - 47 653,00 

 2030 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin /związków gmin, związków 
powiatowo – gminnych/ 

- 47 653,00 

855   Rodzina  - 68 908,00 

 85501  Świadczenia wychowawcze  - 23 884,00 



 

 2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone gminom 
(związkom gmin, związkom powiatowo-
gminnym), związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w 
wychowywaniu dzieci 

- 23 884,00 

85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

- 45 024,00 

 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 

- 45 024,00 

R   A   Z   E   M 329,98 163 009,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             Załącznik Nr 2 do  
              Zarządzenia Nr 683/2018 
              Wójta Gminy Janów 
              z dnia 19 października 2018 roku  

 
 

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW  
 URZĘDU GMINY JANÓW NA 2018 ROK 

 
 

Dział Rozdział § Nazwa 

Wydatki   

Zmniejszenie   Zwiększenie 

750   Administracja publiczna  - 2 008,00 

 

75011  Urzędy wojewódzkie  - 2 008,00 

 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  - 2 008,00 

751   

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa - 44 440,00 

 

75109  

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw, wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz 
referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie - 44 440,00 

 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  - 44 440,00 

R   A   Z   E   M - 46 448,00 

 


