ZARZĄDZENIE NR 138/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 2 sierpnia 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów
na 2011 rok.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm.)
‐ zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się zmiany w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów, w tym:
1. Zmienia się plan wydatków Urzędu Gminy w Celestynowie:
Dział

Rozdział

§

750
75023
4140

Treść
Administracja publiczna

0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

4300 Zakup usług pozostałych
900
90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

92605

‐ 20 200,00
0,00

4300 Zakup usług pozostałych

926

20 200,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
92195

‐ 4 300,00
0,00

4300 Zakup usług pozostałych
92109

4 300,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4270 Zakup usług remontowych

921

Zmiana

‐ 8 000,00
8 000,00
0,00
‐ 965,00
965,00

Kultura fizyczna

0,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

0,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
2360
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
2810
zadań zleconych do realizacji fundacjom
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych

‐ 2 150,00
17 150,00
‐ 15 000,00

2. Zmienia się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Starej Wsi:
Dział

Rozdział

§

801
80101

Treść

Zmiana

Oświata i wychowanie

0,00

Szkoły podstawowe

0,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

‐ 2 500,00

4300 Zakup usług pozostałych
80148

2 500,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

0,00

4270 Zakup usług remontowych

‐ 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych

2 000,00

3. Zmienia się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Ostrowie:
Dział

Rozdział

§

801
80101

Treść

Zmiana

Oświata i wychowanie

0,00

Szkoły podstawowe

0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

‐ 4 439,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

‐ 600,00

4270 Zakup usług remontowych

8 379,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

‐ 600,00

4300 Zakup usług pozostałych

‐ 500,00

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
4370
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

‐ 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe

‐ 300,00

4430 Różne opłaty i składki
4700

‐ 1 100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

‐ 340,00

4. Zmienia się plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Celestynowie:
Dział

Rozdział

801
80104

§

Treść

Zmiana

Oświata i wychowanie

0,00

Przedszkola

0,00

4270 Zakup usług remontowych

200,00

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
4370
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

§ 2.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Celestynów
mgr inż. Stefan Traczyk

‐ 200,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 138/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 2 sierpnia 2011 roku

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów z uwagi
na przeprowadzoną analizę wydatków jednostek Gminy Celestynów.
W planie finansowym Urzędu Gminy w Celestynowie:
‐ zabezpiecza się środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ‐ zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł (jednocześnie zmniejsza się w §
4300);
‐ zabezpiecza się środki w rozdziale 90015 z przeznaczeniem na zakup usług
remontowych ((jednocześnie zmniejsza się w § 4300) w kwocie 20.200,00 zł z
przeznaczeniem na wymianę skrzynek sterowniczych;
‐ zwiększa się wydatki w § 4300 (jednocześnie zmniejsza się w § 4210) o kwotę
8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi związane z remontem
świetlicy – sołectwo Dąbrówka);
‐ zwiększa się wydatki w § 4300 (jednocześnie zmniejsza się w § 4210) o kwotę 965,00
zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi autokarowe i bilety na basen –
sołectwo Regut);
‐ zwiększa się wydatki w § 2810 (jednocześnie zmniejsza się w § 2830 oraz § 2360) o
kwotę 17.150,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków na zadania zlecone do
realizacji fundacjom.
W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Starej Wsi:
‐ zwiększa się wydatki w § 4300 (jednocześnie zmniejsza się w § 4240) o kwotę
2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych zapewniających bieżące
prawidłowe funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi;
‐ zwiększa się wydatki w rozdziale 80148 § 4300 (jednocześnie zmniejsza się w § 4270)
o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych zapewniających
bieżące prawidłowe funkcjonowanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej
Wsi;
W planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ostrowie:
‐ zabezpiecza się środki w § 4270 jednocześnie zmniejszając środki na poszczególnych
paragrafach wydatków w kwocie 8.379,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu
dachu na budynku szkoły.
W planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Celestynowie:
‐ zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 § 4270 (jednocześnie zmniejsza się w § 4370)
o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu
Samorządowym w Celestynowie.

Opracowała:
Agnieszka Kurek

