
ZARZĄDZENIE Nr 106/2008
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 05 września 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 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”                               o kwotę  16.500,00 zł

   Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast)”    o kwotę  16.500,00 zł
§ 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

  Osób Niepełnosprawnych”    o kwotę  16.500,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                     o kwotę  21.680,00 zł

   Rozdział 80195 „Pozostała działalność”    o kwotę  21.680,00 zł
§ 4210 „Zakupy materiałów i wyposaŜenia”    o kwotę  14.680,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”    o kwotę    7.000,00 zł

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

   Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”     o kwotę  3.000,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”     o kwotę  2.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”     o kwotę  1.000,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  17.500,00 zł

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
         oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
         rentowe z ubezpieczenia społecznego”    o kwotę    3.000,00 zł

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”    o kwotę    2.500,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”    o kwotę       400,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”    o kwotę       100,00 zł

   Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”    o kwotę  11.700,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”    o kwotę    2.000,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”    o kwotę       950,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”    o kwotę         50,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”    o kwotę    8.700,00 zł

   Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
         usługi opiekuńcze”    o kwotę    2.800,00 zł

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”    o kwotę    2.800,00 zł



Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.”          o kwotę  5.168,00 zł

   Rozdział 90095 „Pozostała działalność”      o kwotę  5.168,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”      o kwotę  5.168,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 63.848,00 zł

§ 2

Zmniejsza się wydatki w:

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”                               o kwotę  16.500,00 zł

   Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast)”    o kwotę  16.500,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”    o kwotę  16.500,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                     o kwotę  21.680,00 zł

   Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”    o kwotę  13.200,00 zł
§ 4210 „Zakupy materiałów i wyposaŜenia”    o kwotę    9.600,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”    o kwotę    3.600,00 zł

   Rozdział 80110 „Gimnazja”    o kwotę    8.480,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”    o kwotę    5.080,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”    o kwotę    3.400,00 zł

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

   Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”     o kwotę  3.000,00 zł
§ 4260 „Zakup energii”     o kwotę  3.000,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  17.500,00 zł

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
         oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
         rentowe z ubezpieczenia społecznego”    o kwotę    3.000,00 zł

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”    o kwotę    3.000,00 zł

   Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”    o kwotę    8.700,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych”    o kwotę    8.700,00 zł

   Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
         usługi opiekuńcze”    o kwotę    5.800,00 zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”    o kwotę    5.800,00 zł

Dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR.ŚROD.”          o kwotę  5.168,00 zł

   Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”      o kwotę  5.168,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”      o kwotę  5.168,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 63.848,00  zł



§ 3

   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi:

� Po stronie dochodów   -   20.573.396,77 zł
� Po stronie wydatków   -   25.959.823,77 zł

§ 4

   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

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

Sporządziła: Anna Jankowska


