ZARZĄDZENIE NR 63/2008
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 16 września 2008 roku.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.
Na podstawie art. 173 ust. 5 w związku z art. 188, ust. 1, pkt. 2, ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. Nr 249 z 2005 r, poz. 2104 z późn.
zmianami/ oraz § 10 oraz § 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
- zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Dokonuje się zmian w wydatkach w budżecie Gminy Celestynów na 2008 rok.

Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 Rezerwy

2.500,00
2.500,00

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00
2.500,00

§ 2
Dokonuje się zmiany w rozdziałach między paragrafami w ramach wydatków w budżecie Gminy
Celestynów na rok 2008.

Zmniejsza się:
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.705,61 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 705,61
1 705,61

Zwiększa się:
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.705,61 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe

1 705,61
1 705,61
§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CELESTYNÓW
/MGR

INŻ.

STEFAN TRACZYK/

Uzasadnienie
Zmiany w planie wydatków ujętych w budżecie Gminy Celestynów na 2008 rok
wprowadzone Zarządzeniem nr 63/2008 z dnia 16 września 2008 roku nie zmieniają wysokości
deficytu.
Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 2.500,00 zł na zakup sprzętu
sportowego niezbędnego do zajęć wychowania fizycznego i zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów
w SP w Starej Wsi zgodnie z przepisami BHP i atestami. W tym celu zmniejszono rezerwę celowa na
oświatę w ramach realizacji zadań własnych gminy na wydatki bieżące również o kwotę 2.500,00 zł
w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810.
Zmniejszono wydatki w dziale 801 rozdziale 80130 § 4010 o kwotę 1.705,61 zł na poczet zwiększenia
wydatków w dziale 801 rozdziale 80130 § 4170 o kwotę 1.705,61 z przeznaczeniem na wydatki
bezosobowe.

