ZARZĄDZENIE NR 227/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 10 listopada 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 2011r.” 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 227/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 10 listopada 2011 roku
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 220/2011 zwiększa się dochody
w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone o
kwotę 6.391,00zł. Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 010- Rolnictwo
i łowiectwo, rozdziale 01095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2011r.
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 215/2011 zwiększa się dochody
w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza i jednocześnie zwiększa się wydatki w
rozdziale 85415- Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę
jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach
Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele
edukacyjne w 2011r.
Dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziale 85401 §4240 o kwotę 500,00zł
w Zespole Szkół i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85415 §3240
z przeznaczeniem na realizację wypłat stypendium w Zakładzie Obsługi Szkół.
Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami w kwocie 4.000,00zł.
(z rozdziału 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z wydatków
związanych z realizacją zadań statutowych do rozdziału 75023- Administracja publiczna
na wynagrodzenia bezosobowe).
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