ZARZĄDZENIE NR 219/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 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.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 219/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 października 2011 roku
Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 178 zwiększa się dochody w
dziale 852 – Pomoc społeczna z tytułu otrzymanej dotacji na zadania własne o kwotę
5.900,00 zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 5.900,00 zł
(wydatki na świadczenia społeczne).
Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego 170 oraz 171 zwiększa się
dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 23.051,00 zł.
Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
o kwotę 23.051,00 zł (w tym: 22.311,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 740,00 zł – na dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów w ranach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011
roku „Wyprawka szkolna”).
Dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami z rozdziału 85215 –
Dodatki mieszkaniowe do rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie
1.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia dla pracowników
GOPS-u.
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