ZARZĄDZENIE NR 22/Fn/2007
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie zmian w budŜecie miasta
Na podstawie art. 188, ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 21/VI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 marca 2007 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
§1
I. Zwiększa się planowane dochody budŜetu
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację własnych zadań bieŜących gmin

11.698 zł

5.848 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami

600 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa
na realizację własnych zadań bieŜących gmin

250 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych
II. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 składki na Fundusz Pracy

5.000 zł
11.698 zł

4.873 zł
851 zł
124 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne

600 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 stypendia dla uczniów

250 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4300 zakup usług pozostałych

5.000 zł

§2
I. Zwiększa się planowane wydatki budŜetu

19.400 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia

10.000 zł

rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
[projekt „Graj z głową”]

400 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

2.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85295 Pozostała działalność
§ 3110 świadczenia społeczne

2.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4300 zakup usług pozostałych

5.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu
w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych
[projekt „Graj z głową”]

19.400 zł

10.000 zł

400 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

2.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110 świadczenia społeczne

2.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

5.000 zł

§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.581.014 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.836.440 zł
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