
ZARZĄDZENIE Nr 21 /2009
BURMISTRZA GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 31 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

Zmniejsza się wydatki:

Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”                                       o kwotę  10.000,00 zł

   Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”      o kwotę  10.000,00 zł
§ 2320 „Dotacje celowe przek.dla pow.na zadania bieŜ.

   realizowane na podst.poroz.miedzy jst.”      o kwotę  10.000,00 zł

Dziale 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”                                    o kwotę 500,00 zł

   Rozdział 70005 ”Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę  500,00 zł
§ 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę  500,00 zł

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”                                      o kwotę  472,00 zł

   Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast)”           o kwotę  472,00 zł
            § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”           o kwotę  472,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                                  o kwotę  2.800,00 zł

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”        o kwotę  2.800,00 zł
§ 3110 „Świadczenia społeczne”        o kwotę  2.800,00 zł

Dziale 758 „RÓśNE ROZLICZENIA”                                               o kwotę 50.795,00 zł

   Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”      o kwotę  50.795,00 zł
§ 4810 „Rezerwy”      o kwotę  50.795,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 64.567,00 zł



§ 2

Zwiększa się wydatki w:

Dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                         o kwotę  50.000,00 zł

   Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”     o kwotę  40.000,00 zł
§ 4300 „Zakup usług pozostałych”     o kwotę  40.000,00 zł

   Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”     o kwotę  10.000,00 zł
§ 2710 „Dotacja celowa na pomoc finan.udzielaną między jed.

  samorz.teryt. na dof.własnych zadań bieŜących”     o kwotę  10.000,00 zł

 Dziale 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”                                  o kwotę  500,00 zł

   Rozdział 70005 ”Gospodarka gruntami i nieruchomościami”          o kwotę  500,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”                                    o kwotę  500,00 zł

Dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”                                      o kwotę  472,00 zł

   Rozdział 75023 „Urzędy gmin ( miast )” o kwotę  472,00 zł
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne” o kwotę  472,00 zł

Dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA”                                                  o kwotę  2.800,00 zł

   Rozdział 85295 „Pozostała działalność”        o kwotę  2.800,00 zł
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposaŜenia”        o kwotę  2.800,00 zł

Dziale 921 „KULTURA I OCHR. DZIEDZ.NARODOWEGO”           o kwotę  10.795,00 zł

   Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”      o kwotę  10.795,00 zł
§ 2820 „Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie

                       lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
                       stowarzyszeniom”      o kwotę  10.000,00 zł

§ 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne”      o kwotę       684,00 zł
§ 4120 „Składki na Fundusz Pracy”      o kwotę       111,00 zł

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę 64.567,00 zł

§ 3

   Po dokonaniu zmian plan budŜetu wynosi:

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



§ 4

   Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 5

   Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę
10.795,00 zł z przeznaczeniem kwoty 10.000,00 zł na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej
Ostrobramskiej w Rząsinach oraz kwotę 795,00 zł  na sfinansowanie składek na
ubezpieczenia społeczne za nadzór inwestorski nad remontem dachu ratusza.
Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi
publiczne gminne” o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
Wydatki zostaną pokryte z rezerwy ogólnej.
Pozostałe zmiany dotyczą przemieszczeń w planie wydatków.

Sporządził: Anna Jankowska


