
ZARZĄDZENIE Nr 124/2008
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 17 października 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  16.162,00 zł

   Rozdział 80195 „Pozostała działalność”    o kwotę  16.162,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na

  realizację własnych zadań bieŜących gmin”    o kwotę  16.162,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                                o kwotę  7.700,00 zł

   Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”      o kwotę  7.700,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na

  realizację własnych zadań bieŜących gmin”      o kwotę  7.700,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 23.862,00 zł

§ 2

Zmniejsza się dochody w:

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  50.000,00 zł

   Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
         ubezpieczenie emerytalne i rentowe”    o kwotę  50.000,00 zł

§ 2030 „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na
  realizację własnych zadań bieŜących gmin”    o kwotę  50.000,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 50.000,00 zł



§ 3

Zwiększa się wydatki w:

Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                                  o kwotę   1.200,00 zł

    Rozdział 01095 „Pozostała działalność”                                        o kwotę   1.200,00 zł
            § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”                                  o kwotę   1.200,00 zł

Dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”                                      o kwotę  2.500,00 zł

   Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”      o kwotę  2.500,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”      o kwotę  2.500,00 zł

Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA”                                               o kwotę  8.000,00 zł

   Rozdział 75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne”    o kwotę   8.000,00 zł
§ 4260 „Zakup energii”    o kwotę   8.000,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                     o kwotę  21.962,00 zł

   Rozdział 80110 „Gimnazja”      o kwotę  5.800,00 zł
§ 4260 „Zakup energii”      o kwotę  5.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”      o kwotę     500,00 zł
§ 4350 „Zakup usług dostępu do sieci Internet”      o kwotę     100,00 zł
§ 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych,

  w tym programów i licencji      o kwotę     200,00 zł

   Rozdział 80195 „Pozostała działalność”    o kwotę  16.162,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”    o kwotę  16.162,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                                 o kwotę 7.700,00 zł

   Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”      o kwotę  7.700,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”      o kwotę  7.700,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 41.362,00 zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki w:

Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                                  o kwotę   1.200,00 zł
    Rozdział 01095 „Pozostała działalność”                                        o kwotę   1.200,00 zł
            § 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                            o kwotę   1.200,00 zł

Dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”                                      o kwotę  2.500,00 zł

   Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”      o kwotę  2.500,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”      o kwotę  2.500,00 zł



Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA”                                               o kwotę  8.000,00 zł

   Rozdział 75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne”    o kwotę   8.000,00 zł
§ 3030 „RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych”    o kwotę   3.000,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych”    o kwotę   4.000,00 zł
§ 4430 „RóŜne opłaty i składki”    o kwotę   1.000,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                       o kwotę  5.800,00 zł

   Rozdział 80110 „Gimnazja”        o kwotę  800,00 zł
§ 4370 „Opłata za zakup usług telekomunikacji stacjonarnej”    o kwotę  300,00 zł
§ 4430 „RóŜne opłaty i składki”        o kwotę  500,00 zł

   Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”      o kwotę  5.000,00 zł
§ 3250 „Stypendia róŜne”      o kwotę  5.000,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  50.000,00 zł

   Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
         ubezpieczenie emerytalne i rentowe”    o kwotę  50.000,00 zł

§ 3110 „Świadczenia społeczne”    o kwotę  50.000,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 67.500,00  zł

§ 5

   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi:

� Po stronie dochodów   -   20.630.768,77 zł
� Po stronie wydatków   -   26.151.882,77 zł

§ 6

   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Zmniejsza 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 50.000,00 zł (Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6.10.2008 roku nr PS-III-
3050-193/08).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 16.162,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników (Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października 2008 roku Nr KO-
WO-0341/19B-4/2008).

Zwiększa się dochody i wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219
„Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115 poz. 728) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008. (Pismo Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 2 października 2008 roku Nr PS-III-3050-187/08).

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

Sporządziła: Anna Jankowska


