ZARZĄDZENIE NR 60/2008
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 09 września 2008 roku.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.
Na podstawie § 11, ust. 2 uchwały Nr 104/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 marca
2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2008 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
Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Celestynów na rok 2008.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 47.891,09 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dział 852 Opieka społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

39 480,00

2 011,09

6 400,00

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.891,09 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie
§ 3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy

39.480,00
770,66
37 352,75
202,52
996,19
157,88
2.011,09
1 705,61
263,69
41,79

Dział 852 Opieka społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
§ 3110
Świadczenia społeczne

6.400,00
6.400,00
§ 2

1. Dokonuje się zmiany w rozdziałach między paragrafami w ramach wydatków w budżecie Gminy
Celestynów na rok 2008.

Zmniejsza się:
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 44.303,74 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia

11.463,74
2.463,74
9.000,00

3.000,00
3.000,00

Rozdział 80104 - Przedszkola
§ 4300
Zakup usług pozostałych

16.850,00
16.850,00

Rozdział 80110 - Gimnazja
§ 4300
Zakup usług pozostałych

490,00
490,00

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne
§ 4270
Zakup usług remontowych
§ 4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2.500,00
800,00
1.700,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
§ 4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3.000,00
3.000,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4300
Zakup usług pozostałych

7.000,00
7.000,00

Zwiększa się:
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 41.303,74 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4270
Zakup usług remontowych

11.463,74
7.463,74
3.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00

Rozdział 80104 - Przedszkola
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ 4270
Zakup usług remontowych
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
§ 4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
§ 4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Rozdział 80110 - Gimnazja
§ 4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet

16.850,00
12.750,00
1.700,00
1.000,00
100,00
300,00
1.000,00
490,00
490,00

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4430
Różne opłaty i składki

2.500,00
2.400,00
100,00

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300
Zakup usług pozostałych

3.000,00
2.760,00
240,00

Dział 851 Ochrona Zdrowia
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.000,00
7.000,00

§ 3
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CELESTYNÓW
/MGR

INŻ.

STEFAN TRACZYK/

Uzasadnienie
Zmiany w planie dochodów i wydatków ujętych w budżecie Gminy Celestynów na 2008 rok
wprowadzone Zarządzeniem nr 60/2008 z dnia 9 września 2008 roku nie zmieniają wysokości
deficytu i zostały dokonane na podstawie wniosków:
1. Skarbnika Gminy
2. Głównego Księgowego Zakładu Obsługi Szkół
3. Kierownika GOPS
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, sygn. FIN.I.301/3011/801/28/08 z dnia
12.06.2008 r., zwiększa się dochody o kwotę 39.480,00 zł w rozdziale 80101 § 2030 z
przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego
programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej (w
okresie styczeń – sierpień 2008 r.).
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, sygn. FIN.I.301/3011/801/28/08 z dnia
12.06.2008 r., zwiększa się wydatki o kwotę 39.480,00 zł w rozdziale 80101 w następujących
paragrafach:
§ 3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
770,66 zł
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
37 352,75 zł
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
202,52 zł
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
996,19 zł
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
157,88 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia
dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły
podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.).
Zwiększa się dochody w dziale 801 rozdziale 80130 § o kwotę 2.011,09 zł z tytułu otrzymanej
dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie części ustnej
egzaminu maturalnego (poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć).
Analogicznie zwiększa się wydatki z tytułu otrzymanej dotacji celowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej w dziale 801 rozdziale 80130 o łączną kwotę 2.011,09 zł w następujących paragrafach:
- 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.705,61 zł
- 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 263,69 zł,
- 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 41,79 zł
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, sygn. FIN.I.-301/3011/852/92/2008 z dnia
06.08.2008 r., zwiększa się dochody o kwotę 6.400,00 zł w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 z tytułu
otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, sygn. FIN.I.-301/3011/852/92/2008 z dnia
06.08.2008 r., zwiększa się wydatki o kwotę 6.400,00 zł w dziale 852 rozdziale 85295 § 3110 z tytułu
otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Dział 750 Administracja publiczna
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 w § 4040 o kwotę 2.463,74 zł oraz w § 4360 o kwotę
9.000,00 zł zostało dokonane na poczet zwiększenia wydatków w rozdziale 75095 w § 4010 o kwotę
7.463,74 zł, w § 4110 o kwotę 3.000,00 zł oraz w § 4120 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zatrudnienia
pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych.
Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4270 i jednocześnie zmniejszenie wydatków
rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł wynika z przedstawionego rachunku na prace
remontowe w Szkole Podstawowej w Regucie. Przesunięcia dokonuje się na wniosek
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Regucie.
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 16 850,00 zł i
jednocześnie zwiększenia w rozdziale 80104 w § 4210 o kwotę 12.750,00 zł, § 4240 o kwotę
1.700,00 zł, § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, § 4280 o kwotę 100,00 zł, § 4370 o kwotę 300,00 zł,
§ 4740 o kwotę 1.000,00 zł wynika z konieczności zakupienia dodatkowych mebli, leżaków,
pomieszczenia magazynowego, zabawek, art. papierniczych, w
przedszkolach oraz
wykonania prac remontowych w kuchni i podłączenia do sieci Internet w Przedszkolu w
Starej Wsi. Przesunięcia dokonuje się zgodnie z wnioskami złożonymi przez Dyrektorów
przedszkoli.
Zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 § 4350 i jednocześnie zmniejszenie
wydatków rozdziale 80110 § 4300 o kwotę 490,00 zł spowodowane jest zakupem usług
dostępu do sieci Internet. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w
Celestynowie.
Zwiększenie wydatków w rozdziale 80114 § 4210 o kwotę 2.400,00 zł i jednocześnie
zmniejszenie w rozdziale 80114 § 4270 o kwotę 800,00 zł oraz § 4750 o kwotę 1.700,00 zł
wynika z konieczności wymiany mebli biurowych w pomieszczeniu ZOSZ. Zwiększenie
wydatków w rozdziale 80114 § 4430 o kwotę 100,00 zł. spowodowane jest zakupem znaków
opłaty sądowej do zaświadczenia o niekaralność.
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 § 4240 o kwotę 3 000,00 zł dokonano na
poczet zwiększenia wydatków w rozdziale 80195 w § 4210 o kwotę 2.760,00 zł z tytułu
złożonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Celestynowie wniosku o przesunięcie
środków na zakup dodatkowego wyposażenia oraz w § 4300 o kwotę 240,00 zł z tytułu
złożonego przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie rachunku na usługę
transportową. Przesunięcia dokonuje się zgodnie z pismem Sołtysa Sołectwa Ostrów.
Dział 851 Ochrona Zdrowia
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł zostało wykonane na poczet
zwiększenia wydatków w rozdziale 85154 § 3030 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na różne
świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Komisji AA).

