ZARZĄDZENIE NR 109/2007
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 20 grudnia 2007 roku.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2007 rok.
Na podstawie § 11, ust. 2 uchwały Nr 19/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca
2007 r. w sprawie chwalenia budżetu gminy Celestynów na 2007 r. oraz art. 188, ust. 1, pkt.
1,2,3 i ust 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. Nr 249
z 2005 r, poz. 2104 z późn. Zmianami/
- zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zmiany miedzy paragrafami w ramach wydatków w budżecie Gminy Celestynów
na rok 2007

Wydatki bieżące
Zmniejsza się:
Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe

258,06
258,06

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300
Zakup usług pozostałych

9.500,00
2.500,00
7.000,00

Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 4300
Zakup usług pozostałych

1.048,00
1.048,00

Razem zmniejszenia:

10.806,06

Zwiększa się:
Wydatki bieżące:
Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
§ 4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

258,06
225,72
32,34
9.500,00
9.500,00

Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 3110
Świadczenia społeczne

1.048,00
1.048,00

Razem zwiększenia:

10.806,06

§ 2
1. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w ramach wydatków w budżecie Gminy Celestynów na 2007 rok
jak poniżej:

Wydatki bieżące
Zmniejsza się:
Dział 758 Rozliczenia różne
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810
Rezerwy

3.000,00
3.000,00
Razem zmniejszenia:

3.000,00

Zwiększa się:
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
§ 4260 Zakup energii

3.000,00
3.000,00
Razem zwiększenia:
§ 3

Plan dochodów po zmianach: 21.674.074,83
Plan wydatków po zmianach: 22.761.825,83
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT GMINY CELESTYNÓW
/MGR

INŻ.

STEFAN TRACZYK/

3.000,00

Uzasadnienie
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75022 § 4170 w kwocie 258,06 zł.
Zwiększa się wydatki w rozdziale 75022 w § 4110 w kwocie 225,72 zł na składki na ubezpieczenie
społeczne oraz w § 4120 w kwocie 32,34 zł na składki na Fundusz Pracy.
Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w Szkole Podstawowej w Celestynowie w rozdziale
80101 z § 4210 w kwocie 2.500,00 zł i z § 4300 w kwocie 7.000,00 zł na § 4240 z przeznaczeniem na
zakup maty zeskokowej do skoku wzwyż, butów sportowych, piłek, obręczy do koszy, bloków
startowych oraz szyny do mocowania siatki z mechanizmem naciągowym.
Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w
kwocie 1.048,00 zł z § 4300 do § 3110 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych.
Zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 § 4260 w kwocie 3.000,00 zł na zakup energii. W tym celu
zmniejsza się rezerwę celowa na oświatę w ramach realizacji zadań własnych gminy na wydatki
bieżące.
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