ZARZĄDZENIE NR 236/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 21 listopada 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 (t.j. 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

§

926
92695

Treść

Zmiana

Kultura fizyczna i sport

0,00

Pozostała działalność

0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

-750,00

4300 Zakup usług pozostałych

750,00

2. Zmienia się plan wydatków Zespołu Szkół w Celestynowie:
Dział

Rozdział

§

801
80110

Treść

Zmiana

Oświata i wychowanie

0,00

Gimnazja

0,00

4260 Zakup energii

-6 000,00

4270 Zakup usług remontowych

5 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe

900,00

3. Zmienia się plan wydatków Zakładu Obsługi Szkół:
Dział

Rozdział

801
80114

§

Treść

Oświata i wychowanie
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zmiana
0,00
0,00
150,00

4270 Zakup usług remontowych

-400,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

-150,00

4300 Zakup usług pozostałych

400,00

§ 2.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 236/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 21 listopada 2011 roku

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek Gminy Celestynów z uwagi
na przeprowadzoną analizę wydatków.
Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Celestynowie:
- w rozdziale 92695 zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych w §4300 zwiększenie
o kwotę 750,00 ( jednocześnie zmniejsza się środki w §4210).
Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Celestynowie:
- w rozdziale 80110 zabezpiecza się środki na zakup usług remontowych w §4270
zwiększenie o kwotę 5.100,00zł oraz na podróże służbowe krajowe w §4410 zwiększenie o
kwotę 900,00zł ( jednocześnie zmniejsza się środki w §4260 o kwotę 6.000,00).
Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Obsługi Szkół:
- w rozdziale 80114 zabezpiecza się środki na zakup materiałów i wyposażenia w §4210
zwiększenie o kwotę 150,00zł oraz na zakup usług pozostałych w §4300 zwiększenie o kwotę
400,00zł (jednocześnie zmniejsza się środki w §4270 o kwotę 400,00 i w §4280 o kwotę
150,00 ).

Opracowała:
Skarbnik
Agnieszka Kurek

