ZARZĄDZENIE NR 26/2008
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 19 maja 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.

Dochody bieżące
Zwiększa się:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
§ 2010
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
Dział 852 Opieka społeczna
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 2030
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)
Razem zwiększenia:

4.356,00

2.800,00

28.655,00
35.811,00

Wydatki bieżące
Zwiększa się:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4430
Różne opłaty i składki

85,40
4.270,60

Dział 852 Opieka społeczna
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe

2.800,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240
Stypendia dla uczniów

28.655,00
Razem zwiększenia:

§ 2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CELESTYNÓW
/MGR

INŻ.

STEFAN TRACZYK/

35.811,00

Uzasadnienie
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, sygn. FIN.I.301/3011/010/42/2008 z dnia
08.05.2008 r., zwiększa się dochody na kwotę 4.356,00 zł w rozdziale 01095 § 2010 z tytułu
otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
Analogicznie zwiększa się wydatki na kwotę 4.356,00 zł w rozdziale 01095 w następujących
paragrafach:
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę
85,40zł
§ 4430
Różne opłaty i składki na kwotę
4.270,60zł
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, sygn. FIN.I.301/3011/851/12/2008 z dnia
17.03.2008 r., zwiększa się dochody na kwotę 2.800,00zł w rozdziale 85219 § 2030 z tytułu
otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków
w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r.
Analogicznie zwiększa się wydatki na kwotę 2.800,00zł w rozdziale 85219 § 4010 na wynagrodzenia
osobowe.
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, sygn. FIN.I.301/3011/854/19/2008 z dnia
28.04.2008 r., zwiększa się dochody na kwotę 28.655,00 zł w rozdziale 85415 § 2030 z tytułu
otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.
Analogicznie zwiększa się wydatki w rozdziale 85415 § 3240 na stypendia dla uczniów.
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