ZARZĄDZENIE NR 96/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 18 lipca 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Celestynów na 2014 rok
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 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 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
z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych na 2014 rok zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 96/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 18 lipca 2014 roku
Dokonuje się zmian w planie dochodów:
- na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.56/57.2014 z dnia 9 lipca 2014 roku
zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących o kwotę 32.239,00 zł w dziale 852
Pomoc społeczna, rozdziale 85216- Zasiłki stałe.
Dokonuje się zmian w planie wydatków:
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 70005 §4300 o kwotę 9.125,00 zł,
jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 70095 §4300 o kwotę 9.125,00 zł
z przeznaczeniem na wynajem lokali mieszkalnych;
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 75023 §4300 o kwotę 10.000,00 zł,
jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 75023 §4210 o kwotę 10.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- zmniejsza się wydatki w rozdziale 75412 §4210 o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie
zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 §4300 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem
na zakup usług pozostałych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Celestynów;
- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starej Wsi o kwotę 15.949,00 zł
w rozdziale:
80101 §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.251,00 zł;
80101 §4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł;
80101 §4260- zakup energii o kwotę 5.000,00 zł;
80101 §4430- różne opłaty i składki o kwotę 803,00 zł;
80103 §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.049,00 zł;
80103 §4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł;
80103 §4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 500,00 zł;
80148 §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 346,00 zł;
80148 §4270- zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00 zł;
jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80101 §4270- zakup usług
remontowych o kwotę 15.949,00 zł z przeznaczeniem na remont sufitów sal lekcyjnych;
- zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie o kwotę 30.300,00 zł
w rozdziale 80110 w następujących paragrafach:
§3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 8.000,00 zł;
§4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.300,00 zł;
§4270- zakup usług remontowych o kwotę 21.000,00 zł;
jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.300,00 zł w rozdziale 80110
w następujących paragrafach:
§4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.300,00 zł;
§4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.000,00 zł;
- zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie o kwotę
720,00 zł w rozdziale 80146 §4700- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej;

- zwiększa się wydatki bieżące Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów o kwotę
14.280,00 zł w rozdziale 80114 w następujących paragrafach:
§4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500,00 zł;
§4300- zakup usług pozostałych o kwotę 11.780,00 zł;
- na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.56/57.2014 z dnia 9 lipca 2014 roku
zwiększa się wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85216- Zasiłki stałe
z tytułu dotacji w wysokości 32.239,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych w § 3110- świadczenia społeczne;
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 90004 §4300 o kwotę 2.000,00 zł,
jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 90004 §4210 o kwotę 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.

