
ZARZĄDZENIE Nr 137/2008
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 28 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 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                               o kwotę  19.500,00 zł

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”     o kwotę  19.500,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe przekazane z budŜetu państwa na

  realizację własnych zadań bieŜących gmin”     o kwotę  19.500,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 19.500,00 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki w:

Dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA”                                            o kwotę        100,00 zł

   Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
         kontroli i ochrony prawa”   o kwotę          100,00 zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”   o kwotę            80,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”   o kwotę            20,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                               o kwotę   23.700,00 zł

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
         oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
         i rentowe z ubezpieczenia społecznego”        o kwotę  3.200,00 zł

§ 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”        o kwotę  1.000,00 zł
` § 4300 „Zakup usług pozostałych”        o kwotę  2.200,00 zł



   Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”        o kwotę  1.000,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”        o kwotę  1.000,00 zł

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”      o kwotę  19.500,00 zł
§ 3110 „Świadczenia społeczne”      o kwotę  19.500,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 23.800,00 zł

§ 3

Zmniejsza się wydatki w:

Dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA”                                            o kwotę        100,00 zł

   Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
         kontroli i ochrony prawa”   o kwotę          100,00 zł

§ 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”   o kwotę          100,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                                 o kwotę   4.200,00 zł

   Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
         oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
         i rentowe z ubezpieczenia społecznego”        o kwotę  3.200,00 zł

§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”        o kwotę  1.000,00 zł
§ 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”        o kwotę  2.200,00 zł

   Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze”   o kwotę  1.000,00 zł
§ 4440 „Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych”        o kwotę  1.000,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 4.300,00  zł

§ 4

   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi:

� Po stronie dochodów   -   20.983.683,94 zł
� Po stronie wydatków   -   26.504.797,94 zł

§ 5

   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale
85295 „Pozostała działalność” o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na podstawie
pisma Wojewody Dolnośląskiego PS-III-3050-251/08 z dnia 20.11.2008 r.

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

Sporządziła: Anna Jankowska


