
ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 18 czerwca 2008 roku

  w sprawie: zmian w budŜecie gminy i miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ustęp 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591) i art. 188
ust.1 pkt. 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz.2104 ze zmianami).

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się wydatki w:

Dziale 700 ”GOSPODARKA MIESZKANIOWA”                              o kwotę  9.100,00 zł

   Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”      o kwotę  9.100,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”      o kwotę  8.000,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”      o kwotę     600,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”      o kwotę     500,00 zł

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”                                 o kwotę  8.000,00 zł

   Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast)     o kwotę  8.000,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”     o kwotę  8.000,00 zł

Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”                                               o kwotę  3.000,00 zł

   Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”     o kwotę  3.000,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”     o kwotę     700,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”     o kwotę     300,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”     o kwotę  2.000,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  57.900,00 zł

   Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
        ubezpieczenie emerytalne i rentowe”   o kwotę  39.000,00 zł

§ 3110 „Świadczenia społeczne”   o kwotę  39.000,00 zł

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”   o kwotę  18.900,00 zł
§ 3110 „Świadczenia społeczne”   o kwotę  18.900,00 zł

Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.”          o kwotę  1.500,00 zł

   Rozdział 90095 „Pozostała działalność”     o kwotę  1.500,00 zł
§ 4260 „Zakup energii”     o kwotę  1.500,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 79.500,00 zł



§ 2

Zmniejsza się wydatki w:

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”                                 o kwotę  8.000,00 zł

   Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast)     o kwotę  8.000,00 zł
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”     o kwotę  8.000,00 zł

Dziale 758 „RÓśNE ROZLICZENIA”                                            o kwotę  28.000,00 zł

   Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne celowe”   o kwotę  28.000,00 zł
§ 4810 „Rezerwy”   o kwotę  28.000,00 zł

Dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”                                               o kwotę  3.000,00 zł

   Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”     o kwotę  3.000,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”     o kwota  3.000,00 zł

Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.”          o kwotę  1.500,00 zł

   Rozdział 90095 „Pozostała działalność”     o kwotę  1.500,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych”     o kwotę  1.500,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 40.500,00 zł

§ 3

Zwiększa się dochody w:

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  39.000,00 zł

   Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
        ubezpieczenie emerytalne i rentowe”   o kwotę  39.000,00 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
  realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie”   o kwotę  39.000,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę  39.000,00 zł

§ 4

   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi:

� Po stronie dochodów   -   20.328.615,97 zł
� Po stronie wydatków   -   25.715.042,97 zł

§ 5

   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział
85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o
kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.
18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64
poz. 593 z późn. zm.) (Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-69/08 z dnia 21
maja 2008 roku).

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 758 „RóŜne rozliczenia”, rozdziale 75818
„Rezerwy ogólne i celowe” o kwotę 28.000,00 zł. Zmniejszenia dokonuje się z rezerwy
ogólnej.

Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków między rozdziałami i
paragrafami w ramach tego samego działu.

Sporządziła: Anna Jankowska


