
ZARZĄDZENIE Nr 109/2008
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 18 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 dochody w:

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                       o kwotę  3.836,00 zł

   Rozdział 80195 „Pozostała działalność”     o kwotę  3.836,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na

  realizację własnych zadań bieŜących gmin”     o kwotę  3.836,00 zł

Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”              o kwotę  13.552,00 zł

   Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”   o kwotę  13.552,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na

  realizację własnych zadań bieŜących gmin”   o kwotę  13.552,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 17.388,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki w:

Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”                                       o kwotę  9.500,00 zł

   Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”     o kwotę  9.500,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”     o kwotę  9.500,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                     o kwotę  13.751,00 zł

   Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”     o kwotę  8.864,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”     o kwotę  3.664,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”     o kwotę  4.200,00 zł
§ 4260 „Zakup energii”     o kwotę  1.000,00 zł



   Rozdział 80110 „Gimnazja”     o kwotę  1.051,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”     o kwotę     800,00 zł
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”     o kwotę     230,00 zł
§ 4360 „Opłata za zakup usług telekomunikacji komórkowej” o kwotę       21,00 zł

   Rozdział 80195 „Pozostała działalność”     o kwotę  3.836,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”     o kwotę  3.836,00 zł

Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”              o kwotę  13.552,00 zł

   Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”   o kwotę  13.552,00 zł
§ 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów”   o kwotę  13.552,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 36.803,00 zł

§ 3

Zmniejsza się wydatki w:

Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”                                       o kwotę  9.500,00 zł

   Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”     o kwotę  9.500,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”     o kwotę  9.500,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                       o kwotę  9.915,00 zł

   Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”      o kwotę  8.864,00 zł
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”      o kwotę  3.664,00 zł
§ 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek”   o kwotę  1.000,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych”      o kwotę  1.000,00 zł
§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych”      o kwotę     700,00 zł
§ 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

  analiz i opinii”      o kwotę  1.000,00 zł
§ 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych w tym

  programów i licencji”      o kwotę  1.500,00 zł

   Rozdział 80110 „Gimnazja”      o kwotę  1.051,00 zł
§ 4370 „Opłata za zakup usług telekomunikacji stacjonarnej”      o   kwotę       21,00 zł
§ 4430 „RóŜne opłaty i składki”      o kwotę     230,00 zł
§ 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

  drukarskiego i urządzeń kserograficznych”      o kwotę     800,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 19.415,00  zł

§ 4

   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi:

� Po stronie dochodów   -   20.590.784,77 zł
� Po stronie wydatków   -   25.977.211,77 zł

§ 5

   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 3.836,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników.
(Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/19B-3/2008 z dnia 1 września 2008
roku).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 13.552,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających
roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej –
zgodnie z uchwalą Rady Ministrów Nr 152/2008 z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie
Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „dofinansowanie zakupu podręczników
dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w
klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I
stopnia-Wyprawka szkolna”.
(Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO-WO-0341/41C/2008 z dnia 10 września 2008
roku).

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

Sporządziła: Marek Kurec


