
ZARZĄDZENIE Nr 136/2008
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 20 listopada 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  97.778,00 zł

   Rozdział 80195”Pozostała działalność”              o kwotę   97.778,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na

                       realizację własnych zadań bieŜących gmin(zw.gmin)  o kwotę   97.778,00 zł

Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”              o kwotę  105.003,00 zł

   Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”                           o kwotę  105.003,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na

                       realizację własnych zadań bieŜących gmin(zw.gmin)  o kwotę  105.003,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 202.781,00  zł

§ 2

 Zmniejsza się dochody w:

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  193.000,00 zł

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
         oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
         i rentowe z ubezpieczenia społecznego”    o kwotę  173.000,00 zł

§ 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
  realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie”    o kwotę  173.000,00 zł



   Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
                             ubezpieczenia emerytalne i rentowe                     o kwotę  20.000,00 zł

§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na
             realizację własnych zadań bieŜących gmin(zw.gmin)  o kwotę   20.000,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę 193.000,00  zł

§ 3

Zwiększa się wydatki w:

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”                                 o kwotę   3.507,00 zł

   Rozdział 75022 „Rady gmin(miast i miast na prawach pow.)”        o kwotę  3.507,00 zł
§ 3030 „RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych”        o kwotę  3.507,00 zł

Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA”                                               o kwotę    3.900,00 zł

   Rozdział 75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne”        o kwotę  3.900,00 zł
§ 3030 „RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych”        o kwotę  1.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”        o kwotę  2.900,00 zł

Dziale 801”OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                    o kwotę     101.351,00zł

   Rozdział 80110 „Gimnazja”        o kwotę  3.573,00 zł
           § 4440 „Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych”        o kwotę  3.573,00 zł

   Rozdział 80195”Pozostała działalność”      o kwotę  97.778,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”      o kwotę  97.778,00 zł

 Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”             o kwotę  105.210,00 zł

   Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”           o kwotę  207,00 zł
§ 4440 „Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych”           o kwotę  207,00 zł

   Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”    o kwotę  105.003,00 zł
§ 3240 „Stypendia dla uczniów”    o kwotę  105.003,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 213.968,00zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki w:

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”                                  o kwotę  3.507,00 zł

   Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach pow.)         o kwotę 3.507,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”         o kwotę 2.000,00 zł
§ 4410 „PodróŜe krajowe słuŜbowe”         o kwotę 1.000,00 zł
§4420 „PodróŜe słuŜbowe zagraniczne”         o kwotę    507,00 zł



Dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA”                                                 o kwotę  3.900,00 zł

   Rozdział 75412 „Ochotnicze straŜe poŜarne”        o kwotę  3.900,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”        o kwotę     400,00 zł
§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”        o kwotę     800,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych”        o kwotę  1.000,00 zł
§ 4280 „ Zakup usług zdrowotnych”        o kwotę     200,00 zł
§ 4370 „Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef.stacjon.”        o kwotę     300,00 zł
§ 4410 „PodróŜe słuŜbowe krajowe”        o kwotę     700,00 zł
§ 4430 „RóŜne opłaty i składki”        o kwotę     500,00 zł

Dziale 801”OŚWIATA I WYCHOWANIE”                                        o kwotę    3.573,00 zł

   Rozdział 80110 „Gimnazja”        o kwotę  3.573,00 zł
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne”        o kwotę  3.573,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  193.000,00 zł

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
         oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
         i rentowe z ubezpieczenia społecznego”    o kwotę  173.000,00 zł

§ 3110 „Świadczenia społeczne”                                             o kwotę  173.000,00 zł

   Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
                             ubezpieczenia emerytalne i rentowe”    o kwotę    20.000,00 zł

§ 3110 „Świadczenia społeczne”                                             o kwotę    20.000,00 zł

Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”                    o kwotę  207,00 zł

   Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”          o kwotę   207,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”          o kwotę   207,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 204.187,00zł

§ 5

 Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi:

� Po stronie dochodów   - 20.964.183,94
� Po stronie wydatków   - 26.476.297,94

§ 6

   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.



Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
rozdział 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 97.778,00 zł na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników( pismo
Woj.Dolnośląskiego  Nr KO-WO-0341/19B-6/2008 z dnia 3.11.2008 ).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza” o kwotę 105.003,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym ( pismo Woj.Dolnośląskiego KO-WO-0341/55A/2008
z dnia 07.11.2008 )

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę
193.000,00 zł w tym: rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę
173.000,00 zł oraz rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 20.000,00 zł (Pismo Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2008 roku nr PS-III-3050-228/08).

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

Sporządziła: Anna Jankowska


