ZARZĄDZENIE NR 272/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 30 grudnia 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

750

§

Treść
Administracja publiczna

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
4140
Niepełnosprawnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zmiana
0,00
0,00
- 1 182,00
- 600,00
- 47,00

4260 Zakup energii

6 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych

- 550,00

4300 Zakup usług pozostałych

4 563,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4360
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
4370
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
4390
opinii
4410 Podróże służbowe krajowe

- 852,00

4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480 Podatek od nieruchomości
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

4 700,00
- 5 600,00
- 2 000,00
1 500,00
- 486,00
- 1 651,00
- 45,00
90,00
- 740,00
- 3 100,00

służby cywilnej
75095

Pozostała działalność

0,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

- 2 964,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia

- 5 398,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia

- 2 073,00

4307 Zakup usług pozostałych

5 398,00

4309 Zakup usług pozostałych

5 037,00

754
75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

Ochotnicze straże pożarne

0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii

2 000,00

4270 Zakup usług remontowych

1 200,00

4300 Zakup usług pozostałych

- 1 365,00

4410 Podróże służbowe krajowe

- 235,00

4430 Różne opłaty i składki

1 000,00

801

Oświata i wychowanie
80195

900
90019

- 2 600,00

0,00

Pozostała działalność
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
4219 Zakup materiałów i wyposażenia

0,00
-14 733,00
-2 600,00

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

14 733,00

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 600,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

921
92195

0,00
0,00
- 308,00
308,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

Pozostała działalność

0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

1 100,00
- 1 100,00

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

Rozdział

801
80110

§

Treść

Zmiana

Oświata i wychowanie

0,00

Gimnazja

0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16,00
700,00
1 600,00
- 2 316,00

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

Rozdział

§

801
80101

Treść

Zmiana

Oświata i wychowanie

0,00

Szkoły podstawowe

0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

14,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 14,00

4. Zmienia się plan wydatków Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi:
Dział

Rozdział

801
80104

§

Treść

Zmiana

Oświata i wychowanie

0,00

Przedszkola

0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- 10,00

4410 Podróże służbowe krajowe

10,00

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 272/2011
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 30 grudnia 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 75023 zabezpiecza się środki:
§4260- zakup energii- zwiększenie o kwotę 6.000,00;
§4300- zakup usług pozostałych- zwiększenie o kwotę 4.563,00;
§4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej - zwiększenie o kwotę 4.700,00;
§4410- Podróże służbowe krajowe- zwiększenie o kwotę 1.500,00;
§4510- opłaty na rzecz budżetu państwa - zwiększenie o kwotę 90,00;
Jednocześnie zmniejsza się środki:
§4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zmniejszenie o kwotę 1.182,00;
§4210- zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 600,00;
§4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek–zmniejszenie o kwotę 47,00;
§4280- zakup usług zdrowotnych– zmniejszenie o kwotę 550,00;
§4350- zakup usług dostępu do sieci Internet– zmniejszenie o kwotę 852,00;
§4370- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej– zmniejszenie o kwotę 5.600,00;
§4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zmniejszenie
o kwotę 2.000,00;
§4430- różne opłaty i składki– zmniejszenie o kwotę 486,00;
§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – zmniejszenie o kwotę
1.651,00;
§4480- podatek od nieruchomości– zmniejszenie o kwotę 45,00;
§4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zmniejszenie o kwotę
740,00;
§4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
zmniejszenie o kwotę 3.100,00;
- w rozdziale 75095 budżetu projektu: „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy
Celestynów” zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych- zwiększenie w §4307
o kwotę 5.398,00 i w §4309 o kwotę 5.037,00 (jednocześnie zmniejsza się środki
w §4179 o kwotę 2.964,00, §4217 o kwotę 5.398,00 i w §4219 o kwotę 2.073,00);
- w rozdziale 75412 zabezpiecza się środki:
§4260- zakup energii- zwiększenie o kwotę 2.000,00;
§4270- zakup usług remontowych- zwiększenie o kwotę 1.200,00;
§4430- różne opłaty i składki– zwiększenie o kwotę 1.000,00;
Jednocześnie zmniejsza się środki:
§4210- zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie o kwotę 2.600,00;
§4300- zakup usług pozostałych– zmniejszenie o kwotę 1.365,00;

§4410- Podróże służbowe krajowe- zmniejszenie o kwotę 235,00;
- w rozdziale 80195 budżetu projektu: „Nauka i zabawa drogą do sukcesu” zabezpiecza
się środki na zakup pomocy dydaktycznych- zwiększenie w §4247 o kwotę 14.733,00
i w §4249 o kwotę 2.600,00 (jednocześnie zmniejsza się środki w §4217 o kwotę
14.733,00 i w §4219 o kwotę 2.600,00);
- w rozdziale 90019 zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych- zwiększenie
w §4300 o kwotę 308,00, jednocześnie zmniejsza się środki w §4210;
- w rozdziale 92195 zabezpiecza się środki na zakup materiałów i wyposażenia
zwiększenie w §4210 o kwotę 1.100,00, jednocześnie zmniejsza się środki w §4300;
Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Celestynowie:
- w rozdziale 80110 zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych
zwiększenie §4300 o kwotę 1.600,00 oraz na zakup energii– zwiększenie §4260 o kwotę
700,00 oraz zakup materiałów i wyposażenia– zwiększenie §4210 o kwotę 16,00
(jednocześnie zmniejsza się środki w §4440 o kwotę 2.316,00).
Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej
w Celestynowie:
- w rozdziale 80101 zabezpiecza się środki na zakup materiałów– zwiększenie
§4210 o kwotę 14,00 (jednocześnie zmniejsza się środki w §4240).
Dokonuje się zmian w planie finansowym Przedszkola Samorządowego
w Starej Wsi:
- w rozdziale 80104 zabezpiecza się środki na podróże służbowe krajowe
zwiększenie §4410 o kwotę 10,00 (jednocześnie zmniejsza się środki w §4210).

Opracowała:
Skarbnik
Agnieszka Kurek

