ZARZĄDZENIE NR 210/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 21 października 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 pkt 1 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.
W Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Celestynów Nr 15/11 z dnia 24 lutego 2011
roku, po zmianach:
1) dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia;
2) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2.
W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.”, wprowadza się
zmiany i otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 210/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 21 października 2011 roku
Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 159/2011 zmniejsza się
dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone
o kwotę 300,00 zł i na zadania własne w kwocie 600,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się
się wydatki w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 900,00
zł (wydatki na świadczenia społeczne).
Dokonuje się zmniejszenia środków w dziale 75022 - Rady gmin w kwocie
8.000,00 zł (z wynagrodzeń bezosobowych) z przeznaczeniem na zakup materiałów i
wyposażenia w rozdziale 75023 – Administracja publiczna.
Dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i
celowe w kwocie 17.637,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale
75023 – Administracja publiczna.
Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami w kwocie 2.000,00 zł
(z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 - Promocja jednostek
samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
Dokonuje się przeniesienia wydatków między poszczególnymi tytułami
wydatkowymi (z wynagrodzeń bezosobowych na zadania statutowe) w rozdziale 92195
– Pozostała działalność w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług
pozostałych.
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