Uchwała Nr 129/08
Rady Gminy Celestynów
z dnia 17 września 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008r.
Na podstawie art.18.ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249 z 2005r poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy Celestynów
– uchwala, co następuje:
§ 1

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

Zwiększa się:
Dochody bieżące w kwocie 90.203,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 2008

§ 6208

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacje rozwojowe

§ 6209

Dotacje rozwojowe

§ 2009

90.203,00
78.498,00
4.156,00
7.169,00
380,00

Zwiększa się:
Wydatki bieżące w kwocie 90.203,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 4018
§ 4019
§ 4118
§ 4119
§ 4128
§ 4129
§ 4178
§ 4179
§ 4218
§ 4219
§ 4308
§ 4309
§ 4748

Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia pracowników
Składki na ubezpieczenia pracowników
Składki na Fundusz Pracy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
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90.203,00
23.885,00
1.265,00
3.837,00
203,00
586,00
31,00
21.426,00
1.134,00
9.075,00
481,00
25.861,00
1.369,00
142,00

§ 4749
§ 4758
§ 4759

2.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

8,00
855,00
45,00

Dokonuje się zmian w dziale 852 rozdziale 85214 pomiędzy paragrafami w ramach wydatków w
budżecie Gminy Celestynów na rok 2008 (projekt EFS - wkład własny).

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 10.582,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
§ 3110 Świadczenia społeczne

10.582,00
10.582,00

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 10.582,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
§ 3119 Świadczenia społeczne

10.582,00
10.582,00

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
/Bogdan Wójcik/
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 129/08
Rady Gminy Celestynów
z dnia 17 września 2008 roku
Następuje zwiększenie dochodów w dziale 852 rozdziale 85219 o przyznaną dotację
rozwojową otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki wdrożeniowej Programów unijnych w ramach
dofinansowania projektu systemowego z EFS w łącznej wysokości 90 203,00 zł celem realizacji
projektu „Szansa na lepsze jutro”, w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej – projekty systemowe ” PO KL na następujące paragrafy:
- § 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
na kwotę 78.498,00 zł,
- § 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
na kwotę 4.156,00 zł,
- § 6208 - Dotacje rozwojowe na kwotę 7.169,00 zł,
- § 6209 - Dotacje rozwojowe na kwotę 380,00 zł,
Następuje zwiększenie wydatków w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o przyznaną
dotację rozwojową w łącznej wysokości 90 203,00 w ramach dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego celem realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro”, w
ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1
„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe
” PO KL na następujące zadania:
- § 4018 i § 4019 - na wynagrodzenia osobowe dla 1 nowozatrudnionego pracownika socjalnego,
oraz nagrody dla osób obsługujących projekt tj. kierownika projektu, obsługi księgowej i dwóch
pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne zawarte z uczestnikami projektu,
- § 4118 i § 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4128 i § 4129 – składki na Fundusz Pracy,
- § 4178 i § 4179 – na wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone na umowy-zlecenia dla
specjalistów za terapię psychologiczną , konsultację indywidualną i grupową z zakresu poradnictwa
zawodowego oraz za zajęcia z terapii pedagogiczno-reedukacyjnej dla dzieci uczestników projektu,
- § 4218 i § 4219 – na zakup komputera i drukarki kolorowej – na potrzeby projektu, teczek,
skoroszytów, długopisów z logo EFS dla uczestników projektu oraz tablicy informacyjnej i plakatów,
Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ” kwoty 10 582,00 z § 3110 do § 3119 celem
realizacji projektu systemowego współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach wkładu własnego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla
beneficjentów projektu „Szansa na lepsze jutro”.
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