
              Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr   74 / 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 15 grudnia 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
801 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195 0 Pozostała działalność
2030  - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na

   realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją
   Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2008 z dnia 27.11.2008r.

852 POMOC SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki

0
2010  - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa 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

33 788
33 788
33 788

390 000 2 000

390 000 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społeczn.
390 000



   realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
   zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 315/2008
   z dnia 14 listopada 2008 roku

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
0 emerytalne i rentowe

2010  - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na
   realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
   zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 315/2008
   z dnia 14 listopada 2008 roku

Razem
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§ 2

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

Rozdz. ZmniejszeniaZwiększenia
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016 Drogi publiczne gminne
4270  - przeniesienie planu wydatków z z zakupu usług remontowych
4300    na zakup pozostałych usług

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 000
2 000

390 000 35 788

Plan dochodów po zmianie wynosi 41.804.836,-zł

46 000 46 000
46 000 46 000
46 000

46 000
11 700 11 700
11 700 1 700



4390  - zmniejszenie planu wydatków na zakup usług obejmujących 
4590
4610

   planu wydatków na koszty postępowania sądowego
70095 0 Pozostała działalność

4210
4300    łych usług dot. wykonania oświetlenia świątecznego

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie

4210
4260 400
4300 600
4370 500    na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
4700 200    telefonii stacjonarnej oraz na szkolenia pracowników
4740 500

75022 0 Rady miast
4410  - zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe
4700 500    na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów papierni-
4740

75023 0 Urzędy miast
4300  - zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych
4750    oraz zakup akcesoriów komputerowych - programów

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.P.POŻAR.
75412 354 354 Ochotnicze straże pożarne

4120 90  - zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia
4210 104    społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług remonto-
4270 56
4300 354

10 000
1 700    wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na kary i odszko-

1 700    dowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, zwiększenie

10 000
8 000  - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i pozosta-
2 000

9 100 14 600
5 100 1 100
4 000  - zmniejszenie plau wydatków na zakup materiałów i wyposa-

   żenia oraz pozostałych usług oraz zakup materiałów papier- 
   niczych, zwiększenie planu wydatków na zakup energii, 

4 000
1 500

2 000    czych do urządzeń kserograficznych
13 500
8 000
5 500

2 124 2 124

   wych oraz różne opłaty i składki; zwiększenie planu wydat-
   ków na zakup pozostałych usług



4430 104
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Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. ZmniejszeniaZwiększenia
75416 Staż miejska

4210 870
4300 900
4370 570    wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-
4430

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702 0

8070  - zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytów 
   i pożyczek

75704 0
8020  - zmniejszenie planu wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń

758 0 RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 0 Rezerwy ogólne i celowe

4810  - zmniejszenie planu rezerwy ogólnej
801 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195 0 Pozostała działalność
4300  - zwiększenie planu wydatków na zakup pozostałych usług

   z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia
   młodocianych pracowników

852 POMOC SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki

1 770 1 770
 - zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wypo-
   sażenia oraz zakup pozostałych usług; zwiększenie planu 

1 200    nych telefonii stacjonarnej oraz różne opłaty i składki
111 200 111 200

111 200 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
111 200

111 200 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udziel.przez jst
111 200

5 500
5 500
5 500

33 788
33 788
33 788

413 484 25 484



3110  - zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne,
4110 590    składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów
4210    i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych,
4260    zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług
4280 500    telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, odpisy na
4300    zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów
4370
4440
4740    - w zakresie zadań zleconych
4750
4210 384  - przeniesienie planu wydatków z podróży służbowych
4410 384    krajowych na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki

   na wdrożenie Funduszu Alimentacyjnego - zadania zlecone
4110 590  - zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia
4300    społeczne, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu
4370    usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, odpisy
4440
4750 440
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Dział §             Kwota Uzasadnienie
Rozdz. ZmniejszeniaZwiększenia
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

0 emerytalne i rentowe
3110  - zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne - 

   z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
85219 400 400 Ośrodki pomocy społecznej

390 384 13 084 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społeczn.
365 210

6 000
1 700

10 000
2 300    papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogra-
1 700    ficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych - 
1 000
1 000

7 670
2 300
1 700    na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup akceso-

   riów komputerowych - w zakresie zadań własnych

2 000
2 000



4210 400  - przeniesienie planu wydatków z zakupu materiałów
4410 400    i wyposażenia na podróże służbowe krajowe

85295 Pozostała działalność
3110  - zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne;
4210    zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia

   stołówek (talerzy, sztućców, dzbanków, itp.)
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.

85395 Pozostała działalność
4178
4179    we, zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów
4218 182    komputerowych, zwiększenie planu wydatków na zakup
4308    pozostałych usług i zakup akcesoriów komputerowych - 
4309    wydatki dotyczące realizacji Programu Operacyjnego
4758 507    Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej
4759 507    integracji przez ośrodki pomocy społecznej

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.
90003 Oczyszczanie miasta

4210
4300    na zakup materiałów i wyposażenia

Razem

§ 3
Zarządzenie zostaje przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

22 700 10 000
22 700

10 000

13 239 13 239
13 239 13 239
5 640  - zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobo-
6 910

6 330
6 402

1 000 1 000
1 000 1 000

1 000  - przeniesienie planu wydatków z zakupu poozostałych usług
1 000

613 347 259 135

Plan wydatków po zmianie wynosi 52.333.279,-zł



                                        Burmistrz Miasta Gostynina

                                         Włodzimierz Śniecikowski


	74 15_12

