ZARZĄDZENIE NR 104/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2012 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 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.
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych na 2012 rok zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych na 2012 rok zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.”, wprowadza się zmiany
i otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia
Wójta Gminy Celestynów
Sekretarz Gminy
mgr Dariusz Kołodziejczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 104/2012
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 sierpnia 2012 roku
Dokonuje się zmian w planie dochodów:
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 142/2012 z dnia 30 lipca 2012
roku zwiększa się dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała
działalność z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 8.800,00zł na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 143/2012 z dnia 30 lipca 2012
roku zwiększa się dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała
działalność z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 15.000,00zł na realizację własnych
zadań bieżących.
Dokonuje się zmian w planie wydatków:
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 60016 §4300 o kwotę 100.000,00zł,
jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 60016 §4270 o kwotę
100.000,00zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg;
- zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu oświaty
w rozdziale 75818 §4810 o kwotę 20.200,00zł, jednocześnie zwiększa się wydatki
w rozdziale 80101 §4010 o kwotę 20.200,00zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw
emerytalnych:
-15.200,00zł dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Starej Wsi;
-5.000,00zł dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Celestynowie;
- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi w rozdziale
80104 §4210 o kwotę 900,00zł oraz w §4270 o kwotę 1.500,00zł, jednocześnie
zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80104 §4300 o kwotę 2.400,00zł
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi w rozdziale
80106 §4260 o kwotę 80,00zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale
80106 §4280 o kwotę 80,00zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;
- zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w rozdziale 80110 §4210
o kwotę 205,00zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80110 §4170
o kwotę 205,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- zmniejsza się wydatki bieżące Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów o kwotę
1.793,00zł w rozdziale 80114 w następujących paragrafach:
- §4170 o kwotę 500,00zł;
- §4210 o kwotę 500,00zł;
- §4270 o kwotę 180,00zł;
- §4410 o kwotę 300,00zł;
- §4430 o kwotę 193,00zł;
- §4510 o kwotę 120,00zł;

jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80114 §4300 o kwotę 1.253,00zł
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 80114 §4370 o kwotę
540,00zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 142/2012 z dnia 30 lipca 2012
roku zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała
działalność z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 8.800,00zł przeznaczonej na pomoc
finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą nr 104/2012 Rady
Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 143/2012 z dnia 30 lipca 2012
roku zwiększa się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała
działalność na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” w §3110 o kwotę 4.000,00zł oraz w §4210 o kwotę 11.000,00zł
z przeznaczeniem na doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków
w Szkole Podstawowej w Regucie, Szkole Podstawowej w Ostrowie i Zespole Szkół
w Celestynowie.

Sporządziła:
Jolanta Miętus

