
ZARZĄDZENIE Nr 127/2008
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 31 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 010 „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                                 o kwotę  42.364,17 zł

   Rozdział 01095 „Pozostała działalność”    o kwotę  42.364,17 zł
§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na

  realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie”    o kwotę  42.364,17 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  120.000,00 zł

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
         oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
         i rentowe z ubezpieczenia społecznego”    o kwotę  120.000,00 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
  realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie”    o kwotę  120.000,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 162.364,17 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki w:

Dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”                                  o kwotę   42.364,17 zł

   Rozdział 01095 „Pozostała działalność”     o kwotę  42.364,17 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”     o kwotę       130,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”     o kwotę         22,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”     o kwotę       678,67 zł
§ 4430 „RóŜne opłaty i składki”     o kwotę  41.533,50 zł



Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA”                                                 o kwotę  6.636,00 zł

   Rozdział 75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne”      o kwotę   6.636,00 zł
§ 2820 „Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub

  dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
  stowarzyszeniom”      o kwotę   6.636,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                            o kwotę  810,00 zł

   Rozdział 80110 „Gimnazja”          o kwotę  810,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”          o kwotę  810,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                               o kwotę 125.550,00 zł

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
         oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
         i rentowe z ubezpieczenia społecznego”  o kwotę  120.000,00 zł

§ 3110 „Świadczenia społeczne”  o kwotę  120.000,00 zł

   Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”      o kwotę  3.750,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”      o kwotę  1.250,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”      o kwotę     200,00 zł
§ 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

  telefonii stacjonarnej”      o kwotę     600,00 zł
§ 4410 „PodróŜe słuŜbowe krajowe”      o kwotę  1.700,00 zł

   Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze”  o kwotę  1.800,00 zł
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”          o kwotę  1.800,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 175.360,17 zł

§ 3

Zmniejsza się wydatki w:

Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA”                                                 o kwotę  6.636,00 zł

   Rozdział 75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne”     o kwotę  6.636,00 zł
§ 2830 „Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub

  dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
   pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
  finansów publicznych”     o kwotę  6.636,00 zł

Dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                            o kwotę  810,00 zł

   Rozdział 80110 „Gimnazja”        o kwotę  810,00 zł
§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”        o kwotę  730,00 zł
§ 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

  drukarskiego i urządzeń kserograficznych”        o kwotę    80,00 zł



Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                                  o kwotę  5.550,00 zł

   Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”       o kwotę  1.300,00 zł
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”        o kwotę   1.300,00 zł

   Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze”   o kwotę  4.250,00 zł
§ 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”       o kwotę     600,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”       o kwotę  1.900,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”       o kwotę     500,00 zł
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”   o kwotę  1.250,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę ~12.996,00  zł

§ 4

   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi:

� Po stronie dochodów   -   20.947.399,94 zł
� Po stronie wydatków   -   26.468.513,94 zł

§ 5

   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale
85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 120.000,00 zł z
przeznaczeniem na realizację w 2008 roku zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września
2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z
późn. zm.) (Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2008 roku Nr PS-III-
3050-213/08).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,
rozdziale 01095 „Pozostała działalność” o kwotę 42.364,17 zł z przeznaczeniem na
realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z
wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2008 roku) na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (Pismo Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 22 października 2008 roku Nr FB.I.KS.3050-119/08).

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

Sporządziła: Anna Jankowska


