ZARZĄDZENIE NR 100/2009
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 9 października 2009 roku
w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 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. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz §
12 ust. 1 uchwały Nr 151/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2009 r.
- zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się zmiany w ramach rozdziałów, między paragrafami w planowanych
dochodach i wydatkach budżetowych, w tym:
a)

dokonuje się zmniejszeń w planowanych dochodach budżetowych w łącznej kwocie
182.032,00zł, w tym:

Dział

Rozdział

852
85212

85295

§

Treść

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

Zmiana
182 032,00
170 000,00

170 000,00
12 032,00
12 032,00

b) dokonuje się zwiększeń w planowanych dochodach budżetowych w łącznej kwocie
29 911,00 zł, w tym:
Dział

Rozdział

801

§

Treść
Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin)

1

Zmiana
29 911,00
29 911,00
29 911,00

c) dokonuje się zmniejszeń w planowanych wydatkach budżetowych w łącznej kwocie

200.597,00 zł, w tym:
Dział

Rozdział

§

750
75022

Treść

Zmiana

Administracja publiczna

4 800,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 300,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
75023

1 300,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 720,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

1 450,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1 270,00

75095

Pozostała działalność

780,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
801
80110

851

780,00

Oświata i wychowanie

4 485,00

Gimnazja

4 485,00

4270 Zakup usług remontowych

1 775,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

500,00

4410 Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami
4700
korpusu służby cywilnej
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
4750
programów i licencji
Ochrona zdrowia

500,00

85153

710,00
1 000,00
800,00

Zwalczanie narkomanii

800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
852
85212

Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne

800,00
182 032,00
170 000,00
166 000,00

4300 Zakup usług pozostałych
85295

Pozostała działalność

12 032,00

3110 Świadczenia społeczne
900
90095

4 000,00
12 032,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 480,00

Pozostała działalność

8 480,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

8

480,00

d) dokonuje się zwiększeń w planowanych wydatkach budżetowych w łącznej kwocie

48.476,00zł, w tym:
Dział

Rozdział

750
75022

§

Treść

Zmiana

Administracja publiczna

4 800,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 300,00

4300 Zakup usług pozostałych
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
2

800,00
500,00

drukarskiego i urządzeń kserograficznych
75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4300 Zakup usług pozostałych

75095

2 720,00
2 720,00

Pozostała działalność

780,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
801
80101

780,00

Oświata i wychowanie

34 396,00

Szkoły podstawowe

29 911,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
80110

Gimnazja

4 485,00

4300 Zakup usług pozostałych
851
85153

29 911,00
4 485,00

Ochrona zdrowia

800,00

Zwalczanie narkomanii

800,00

4300 Zakup usług pozostałych
900
90095

800,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 480,00

Pozostała działalność

8 480,00

4300 Zakup usług pozostałych

8 480,00

§2
Dołącza się do zarządzenia zaktualizowany załącznik „Plan zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na 2009 rok – dochody”
2. Dołącza się do zarządzenia zaktualizowany załącznik „Plan zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na 2009 rok – wydatki”
1.

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

WÓJT GMINY CELESTYNÓW
/MGR

UZASADNIENIE
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INŻ.

STEFAN TRACZYK/

do Zarządzenia Nr 100/2009
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 9 października 2009 roku
Zmiany w planie dochodów i wydatków ujętych w budżecie Gminy Celestynów na 2009 rok
wprowadzone Zarządzeniem Nr 100/2009 z dnia 25 września 2009 roku nie zmieniają wysokości
deficytu.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.-301/3011/852/155/09 dokonuje się zmniejszeń
planu dochodów na 2009 rok (dotacja na zadania zlecone) w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o
kwotę 170.000,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w dziale 852, rozdziale 85212 § 3110
(świadczenia społeczne) o kwotę 166.000,00 zł i § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
4.000,00zł.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.-301/3011/852/155/09 dokonuje się zmniejszeń
planu dochodów na 2009 rok (dotacja na zadania własne) w dziale 852, rozdziale 85295 § 2030 o
kwotę 12.032,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w dziale 852, rozdziale 85295 § 3110
(świadczenia społeczne) o kwotę 12.032,00 zł.
Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN I 301/3011/801/78/2009 dokonuje się
zwiększenia w planie dochodów w dziale 801, rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 29.911,00 zł w
związku z przyznaną dotacją celową i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale
80101 § 4240 o kwotę 29.911,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 20092014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna
szkoła”.
Zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdziale 75022 § 3030 o kwotę 1.300,00 zł,
jednocześnie zwiększając wydatki w dziale 750, rozdziale 75022 § 4300 o kwotę 800,00 zł z
przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – dzierżawa kserokopiarki oraz § 4740 o kwotę 500,00 z
przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.
Zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdziale 75023 § 4170 o kwotę 1.450,00 zł, § 4210 o
kwotę 1.270,00 i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdziale 75023 § 4300 o kwotę
2.720,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na zakup usług pozostałych.
Zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdziale 75095 § 4110 o kwotę 780,00 zł i jednocześnie
zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdziale 75095 § 3030 o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na
zapewnienie środków na diety dla Sołtysów Gminy za III kwartał 2009 roku za pełnienie funkcji oraz
diety za udział w sesjach Rady Gminy Celestynów w miesiącu wrześniu 2009 roku.
Zmniejsza wydatki w dziale 801, rozdziale 80110 § 4270 o kwotę 1.775,00 zł, § 4280 o kwotę
500,00 zł, § 4410 o kwotę 500,00 zł, § 4700 o kwotę 710,00 zł, § 4750 o kwotę 1.000,00 zł i
jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 4.485,00 zł z
przeznaczeniem na zakup usług przeglądu kotłów grzewczych, gaśniczych i elektrycznego.
Zmniejsza się wydatki w dziale 851, rozdziale 85153 § 4210 o kwotę 800,00 zł i jednocześnie
zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdziale 85153 § 4300 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na
zapewnienie środków na zakup usług pozostałych.
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Zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 8.480,00 zł i
jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 8.480,00 zł z
przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych
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