ZARZĄDZENIE NR 71/2008
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 30 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/ § 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.
- zarządzam, co następuje:
§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej w ramach wydatków w budżecie Gminy Celestynów na
rok 2008.

Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące na organizacje imprez sportowych o
kwotę 5.000,00 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810
Rezerwy

5.000,00
5.000,00

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 4300
Zakup usług pozostałych

5.000,00
5.000,00

§ 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 200,00 zł
Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 4300
Zakup usług pozostałych

200,00
200,00

Zwiększa się:
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 200,00 zł
Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 4410
Podróże służbowe krajowe

200,00
200,00

§ 3

1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach (środki z dotacji) budżetu na 2008 rok Gminy
Celestynów.

Zwiększa się dochody bieżące o łącznej kwocie 5.200,00 zł:
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

5.200,00
5.200,00

Zwiększa się wydatki bieżące o łącznej kwocie 5.200,00 zł:
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

5.200,00
4.511,00
162,00
527,00

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.- załącznik
nr 1 i 2 stanowią integralna część do niniejszego zarządzenia.

§4
1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Celestynów na rok 2008.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.526,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych
zadań bieżących gminy.

5.526,00
5.526,00

Zwiększa się wydatki bieżące o łącznej kwocie 5.526,00 zł
Dział 854 Edukacyjne opieka wychowawcza
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3260
Inne formy pomocy dla uczniów

5.526,00
5.526,00
§5

1. Dokonuje się zmian w ramach wydatków w budżecie gminy Celestynów na 2008r.

Zmniejsza się:
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.685,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4240
§ 4300

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Zakup usług pozostałych

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe Nauczycieli
§ 4300
Zakup usług pozostałych

1.500,00
600,00
900,00

100,00
100,00
85,00
85,00

Zwiększa się:

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.685,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
§ 4210
§ 4700

Zakup materiałów i wyposażenia
Szkolenia pracowników

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

1.500,00
900,00
600,00

100,00
100,00

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe Nauczycieli
§ 4700
Szkolenia pracowników

85,00
85,00

§6
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 71/2008 z dnia 30 września 2008 roku nie zmieniają wysokości
deficytu.
Zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdziale 92605 w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na zorganizowanie
imprez sportowych. W tym celu zmniejsza się rezerwę celową na organizowanie imprez sportowych
na wydatki bieżące również o kwotę 5.000,00 zł w dziale 758 rozdziale 75818 w § 4810.
Zmniejszono wydatki w dziale 750 rozdziale 75011 w § 4300 o kwotę 200,00 zł na poczet
zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75011 w § 4410 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem
na podróże służbowe krajowe.

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych w rozdziale 85212 „ Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego” w łącznej wysokości 5.200,00 zł na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007
roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378) z
przeznaczeniem na:
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego ( xero, skanowanie, drukowanie) oraz niezbędnych
artykułów biurowych (segregatory, skoroszyty, koperty) (§ 4210) w wysokości 4.511,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych (§ 4740) w wysokości 162,00 zł
- zakup tonerów do drukarki (§ 4750) w wysokości 527,00 zł.
Zwiększa się dochody w rozdziale 85415 w § 2030 i jednocześnie zwiększa się wydatki w
rozdziale 85415 w § 3260 o kwotę 5.526,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z
przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci ( wyprawka szkolna).
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 w § 4240 i jednocześnie zwiększenie wydatków
w rozdziale 80101 w § 4700 o kwotę 600,00 zł wynika z zapotrzebowania na dodatkowe
szkolenia pracowników. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ostrowie.
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 w § 4300 i jednocześnie zwiększenie wydatków
w rozdziale 80101 w § 4210 o kwotę 900,00 zł spowodowane jest zwiększonymi potrzebami
zakupu materiałów w Szkole Podstawowej w Celestynowie. Przesunięcia dokonuje się na
wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Celestynowie.
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 w § 4210 i jednocześnie zwiększenie w rozdziale
80104 w § 4280 o kwotę 100,00 zł wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych
badań pracownikom Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.
Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80146 w § 4300 o kwotę 85,00 zł na rzecz zwiększenia
wydatków w rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 85,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia
pracowników. Przesunięcia dokonuje się na wniosek Dyrektora szkoły Podstawowej w
Ostrowie.

