ZARZĄDZENIE NR 121/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 30 września 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.
W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.” wprowadza się zmiany
i otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów
mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 121/2014
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 30 września 2014 roku
Dokonuje się zmian w planie dochodów:
- na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Warszawie
nr FCR-I.3111.17.33.2014 z dnia 18 września 2014 roku zwiększa się dochody
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych o kwotę 55,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85213- Składki
na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Warszawie
nr FCR-I.3111.17.32.2014 z dnia 18 września 2014 roku zwiększa się dochody
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych o kwotę 763,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała
działalność.
Dokonuje się zmian w planie wydatków:
- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie o kwotę 1.133,00 zł
w rozdziale:
80101 §4430- różne opłaty i składki o kwotę 240,00 zł;
85401 §3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 320,00 zł;
85401 §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 488,00 zł;
85401 §4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 85,00 zł;
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę 1.133,00 zł w rozdziale:
80101 §4350- zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 240,00 zł;
85401 §4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 893,00 zł;
- zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie w rozdziale 80101 §4440 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększa się
wydatki w rozdziale 80148 §4440 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w rozdziale 80148
§4440 o kwotę 300,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 §4440
o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych;
- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi o kwotę
1.400,00 zł w rozdziale 80104 w następujących paragrafach:
§4300- zakup usług pozostałych o kwotę 1.125,00 zł;
§4430- różne opłaty i składki o kwotę 275,00 zł;
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę 1.400,00 zł w rozdziale 80104
w następujących paragrafach:
§4280- zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł;
§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.200,00 zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w rozdziale 80110 §4260
o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80110 §4300
o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- zmniejsza się wydatki bieżące Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów o kwotę
4.225,00 zł w rozdziale 80114 w następujących paragrafach:
§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 675,00 zł;
§4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 450,00 zł;
§4280- zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł;
§4300- zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł;
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę 4.225,00 zł w rozdziale 80114
w następujących paragrafach:
§4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.033,00 zł;
§4410- podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł;
§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 892,00 zł;
- na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Warszawie
nr FCR-I.3111.17.33.2014 z dnia 18 września 2014 roku zwiększa się wydatki w dziale
852- Pomoc społeczna, rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
z tytułu dotacji w wysokości 55,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ;
- na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju
Regionalnego
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego
w
Warszawie
nr FCR-I.3111.17.32.2014 z dnia 18 września 2014 roku zwiększa się wydatki w dziale
852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność z tytułu dotacji
w wysokości 763,00 zł z przeznaczeniem na dodatkową pomoc finansową realizowaną
na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego;
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 90004 §4300 o kwotę 1.500,00 zł,
jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 §4210 o kwotę 1.500,00 zł
z przeznaczeniem na zakup materiałów.

