
              Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   52 / 2008
 B U R M I S T R Z A   M I A S T A   G O S T Y N I N A
                     z dnia 11 września 2008 roku

      w sprawie:     zmian w budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr 113/XVI/07 z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gostynina na 2008 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1
W budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. ZmniejszeniaZwiększenia

852 0 POMOC SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

0
2010  - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na 
6310    realizację zadań bieżących oraz na inwestycje i zakupy

   inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych
   zadań zleconych gminie zgodnie z decyzjami Wojewody 
   Mazowieckiego nr 119/2008 z dnia 06.08.2008r.
   i nr 141/2008 z dnia 27.08.2008r.

Razem 0

§ 2
W budżecie Miasta Gostynina na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. ZmniejszeniaZwiększenia

600 700 700 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 700 700 Drogi publiczne gminne

4170 700
4210 700

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300  - przeniesienie planu wydatków z zakupu pozostałych usług
4390    na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

   i opinii związanych z gospodarką nieruchomościami
4590  - przeniesienie planu wydatków z kar i odszkodowań 
4600    wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek

   organizacyjnych na kary i odszkodowania wypłacane na

gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 pkt 2 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104) oraz § 12

28 000

28 000 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.
24 000
4 000

28 000

 - przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów i wypo-
   sażenia na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)

40 000 40 000
40 000 40 000
15 000

15 000

25 000
25 000



   rzecz osób fizycznych - za grunty przejęte pod drogi
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Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. ZmniejszeniaZwiększenia

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75022 0 Rady miast

4210  - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów
   i wyposażenia

75023 400 Urzędy miast
4270 400  - przeniesienie planu wydatków z zakupu usług remontowych
4280 100    na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne),
4420 300    na podróże służbowe zagraniczne oraz szkolenia 
4700    pracowników 

75075 200 200 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4350 200  - przeniesienie planu wydatków z zakupu usług dostępu do
4420 200    sieci internet na podróże służbowe zagraniczne

754 900 900 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.
75416 900 900 Straż Miejska

4300 900  - przeniesienie planu wydatków z zakupu pozostałych usług
4370 900    na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

   telefonii stacjonarnej
758 0 RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 0 Rezerwy ogólne i celowe
4810  - zmniejszenie planu rezerwy ogólnej

851 200 200 OCHRONA ZDROWIA
85154 200 200 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4210 200  - przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów 
4700 200    i wyposażenia na szkolenia pracowników

852 0 POMOC SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

0
4170  - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe,
4110 800    na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
4120 150    zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, 
4210    podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zakup 
4300    materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
4410 700
4700
4740
4750    sień ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
6060    uprawnionym do alimentów

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.
90003 0 Oczyszczanie miast

3020  - zmniejszenie planu wydatków osobowych niezaliczonych
4110    do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne,

6 600 6 600
6 000
6 000

6 400

6 000

27 000
27 000
27 000

28 000

28 000 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.
5 100

10 250
1 000

    i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów kompute-
1 000    rowych, programów i licencji oraz wydatki na zakupy
2 000    inwestycyjne związane z wdrożeniem w okresie lipiec-wrze-
3 000
4 000

24 000 24 000
24 000
2 000
6 000



4170
4210
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Dział §             Kwota Uzasadnienie

Rozdz. ZmniejszeniaZwiększenia
4260
4270
4280

90004 0 Utrzymanie zieleni w mieście
3020  - zwiększenie planu wydatków osobowych niezaliczonych
4120    do wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń
4170    bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz
4210    usług remontowych - związanych z utrzymaniem zieleni
4270

926 0 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 0 Obiekty sportowe

4270  - zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych -
   naprawa urządzeń w centrali wentylacyjnej pływalni

Razem

§ 3
W załączniku nr 3a "Zadania inwestycyjne w 2008 roku" do uchwały nr 113/XVI/07 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gostynina na rok
2008 wprowadza się w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

osobom uprawnionym do alimentów", w kolumnie 4 - Łączne koszty finansowe wpisuje się kwotę 
4.000,-zł, w kolumnie 5 - Planowane wydatki w 2008 roku wpisuje się kwotę 4.000,-zł, w kolumnie 8 
 - Środki z innych źródeł wpisuje się kwotę 4.000,-zł. Zmiana wynika ze zwiększenia dotacji celowej 
z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów.
W związku ze zmianą planu wydatków na zakupy inwestycyjne ulega zmianie załącznik nr 3a
"Zadania inwestycyjne w 2008 roku" do uchwały nr 113/XVI/07 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gostynina na rok 2008.
Informacja o dokonanej zmianie w planie wydatków na zakupy inwestycyjne zostanie przedstawiona
Radzie Miejskiej w Gostyninie na najbliżej sesji.

§ 4
Zarządzenie zostaje przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                        Burmistrz Miasta Gostynina

1 000    wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposa-
10 000    żenia, zakupu energii, usług remontowych i zdrowotnych

2 500
1 000
1 500

24 000
2 000
2 000
1 000

14 000
5 000

27 000
27 000
27 000

99 400 127 400

W kolumnie 3 - Nazwa zadania inwestycyjnego wpisuje się "Zakup sprzętu komputerowego-pomoc



                                         Włodzimierz Śniecikowski
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