
Zarządzenie Nr 141/2015 
Wójta Gminy Janów 

 
z dnia 18 sierpnia 2015 roku 

 
w sprawie zmiany planu finansowego bud żetu Urz ędu Gminy Janów na 2015 rok 

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym           
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ) , Uchwały Nr 12/IV/15 Rady Gminy Janów z dnia 27 
stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok oraz Zarządzenia Nr 140/2015 Wójta 
Gminy Janów z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 
2015 rok 
 
 
 

Wójt Gminy Janów 
zarządza: 

 
 

§ 1 
 

 
Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu Urzędu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 
1. 

 
§ 2 

 
 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.  

 
 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Janów 
/-/ Joanna Ścigaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował :Małgorzata Laskowska - Skarbnik Gminy 



 
                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do  

              Zarządzenia Nr 141/2015 
              Wójta Gminy Janów 
              z dnia 18 sierpnia 2015 roku  
 

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW URZ ĘDU GMINY JANÓW  
NA 2015 ROK 

 
           

Zwiększenie 

Dział Rozdział § Nazwa Dochody Wydatki  

801   Oświata i wychowanie    36 802,95  - 

80101  Szkoły podstawowe    21 531,08  - 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
/związkom gmin/ ustawami 

21 531,08 - 

80110  Gimnazja   14 380,87 - 

 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
/związkom gmin/ ustawami 

14 380,87 - 

80150  

Realizacja zada ń wymagaj ących 
stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzie ży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształc ących, liceach 
profilowanych i szkołach 
zawodowych oraz szkołach 
artystycznych 

891,00 - 

  2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
/związkom gmin/ ustawami 

891,00 - 

R   A   Z   E   M 36 802,95 - 

 
 
 
 
 
 


