
ZARZĄDZENIE Nr 16/2009
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 11 marca 2009 roku

  w sprawie: zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) 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 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”              o kwotę  107.322,00 zł

   Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”   o kwotę  107.322,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na

   realizację własnych zadań bieŜących gmin”   o kwotę  107.322,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę107.322,00 zł

§ 2

Zmniejsza się dochody w:

Dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”                                           o kwotę  200,00 zł

   Rozdział 71035 „Cmentarze”           o kwotę  200,00 zł
§ 2020 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na

   zadania bieŜące realizowane przez gminę na podstawie
  porozumień z organami administracji rządowej” o kwotę  200,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  100.000,00 zł

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”    o kwotę  100.000,00 zł
§ 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na

   realizację własnych zadań bieŜących gmin”    o kwotę  100.000,00 zł
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie dochodów o kwotę  100.200,00 zł



§ 3

Zwiększa się wydatki w:

Dziale 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”              o kwotę  107.322,00 zł

   Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”   o kwotę  107.322,00 zł
§ 3240 „Stypendia dla uczniów”   o kwotę  107.322,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 107.322,00 zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki w:

Dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”                                           o kwotę  200,00 zł

   Rozdział 71035 „Cmentarze”           o kwotę  200,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”           o kwotę  200,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                              o kwotę  100.000,00 zł

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”    o kwotę  100.000,00 zł
§ 3110 „Świadczenia społeczne”    o kwotę  100.000,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 100.200,00  zł

§ 5

   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi:

� Po stronie dochodów   -   20.146.658,00 zł
� Po stronie wydatków   -   22.243.222,00 zł

§ 6

   Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 7

   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 107.322,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Kwota powyŜszych środków została naliczona na okres styczeń-czerwiec 2009 roku.
(Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2009 roku nr KO-WO-0341/6A/2009).

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa”,
rozdziale 71035 „Cmentarze” o kwotę 200,00 zł oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna”,
rozdziale 85295 „Pozostała działalność”  o kwotę 100.000,00 zł. (Pismo Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2009 roku nr FB.I.KS.3011-21/09).

Sporządził: Anna Jankowska


