ZARZĄDZENIE NR 73/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 9 czerwca 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych na 2014 rok zgodnie
załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

z

§ 2.
Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych na 2014 rok zgodnie
załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

z

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 73/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 9 czerwca 2014 roku
Dokonuje się zmian w planie dochodów:
- na podstawie aneksu z dnia 1 kwietnia 2014 roku do umowy ramowej projektu „Szansa
na lepsze jutro” zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność, §2007 o kwotę 2.013,00 zł
oraz w §2009 o kwotę 107,00 zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków:
- zmniejsza się rezerwę ogólną w rozdziale 75818, §4810 o kwotę 67.180,00zł,
jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale:
75023 §4260- zakup energii o kwotę 10.180,00 zł;
75023 §4300- zakup usług pozostałych o kwotę 32.000,00 zł;
75095 §4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł;
75095 §4300- zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł;
90003 §4300- zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,00 zł;
92195 §4300- zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł;
- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie
w rozdziale 80104- Przedszkola, §4410 o kwotę 400,00 zł oraz w §4700 o kwotę 400,00
zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80146- Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli, §4700 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia
kadry pedagogicznej;
- zmniejsza się wydatki bieżące Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów w rozdziale
80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół, §4270 o kwotę 100,00 zł,
§4430 o kwotę 84,00 zł oraz w §4700 o kwotę 100,00 zł, jednocześnie zwiększa się
wydatki bieżące w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej
szkół, §4410 o kwotę 284,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe;
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii, §4210
o kwotę 300,00 zł i §4300 o kwotę 1.620,00 zł oraz w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie
alkoholizmowi §4210 o kwotę 2.290,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące
w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, §4300 o kwotę 4.210,00 zł
z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z profilaktyką;
- zmniejsza się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie
w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe, §3119 o kwotę 2.120,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące
w rozdziale 85295- Pozostała działalność, §4300 o kwotę 2.120,00 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów pobytu podopiecznego w Domu Osób Starszych- Markot;
- na podstawie aneksu z dnia 1 kwietnia 2014 roku do umowy ramowej projektu „Szansa
na lepsze jutro” zmniejsza się wydatki o kwotę 5.154,00 zł w dziale 853 Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność w
następujących paragrafach:
§4177- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.804,00 zł;
§4179- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 96,00 zł;
§4217- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.761,00 zł;
§4219- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 93,00 zł;
§4307- zakup usług pozostałych o kwotę 1.330,00 zł;
§4309- zakup usług pozostałych o kwotę 70,00 zł;

- na podstawie aneksu z dnia 1 kwietnia 2014 roku do umowy ramowej projektu „Szansa
na lepsze jutro” zwiększa się wydatki o kwotę 7.274,00 zł w dziale 853 Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395- Pozostała działalność w
następujących paragrafach:
§4017- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.721,00 zł;
§4019- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 303,00 zł;
§4117- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.036,00 zł;
§4119- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 55,00 zł;
§4127- składki na Fundusz Pracy o kwotę 151,00 zł;
§4129- składki na Fundusz Pracy o kwotę 8,00 zł.

