
Zarządzenie Nr  85/06 
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko 

z dnia 6 listopada 2006 roku 
 

 
w sprawie: zmian budżetu 
 
 Na podstawie art. 188 ust 1  pkt 1 i 2 ustawy  z dnia  30 czerwca 2005 roku o 
finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ) oraz na podstawie § 7 pkt  2 
uchwały  Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia  29 grudnia 2005 roku Nr XLIII/375/05 w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. 
 
 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 470.825 zł. 
Zadania zlecone 
W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo 18.934 
                rozdz. 01095-Pozostała działalność 18.934 
                             § 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                         państwa  na realizację zadań bieżących  z  
                                         zakresu administracji rządowej oraz  
                                        innych zadań zleconych gminie( związkom 
                                         gmin ) ustawami 

 
 
 
 

18.934 
 
W dziale 852-Pomoc społeczna 

 
191.808 

                rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
                                        składki    na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe  
                                        z ubezpieczenia   społecznego 

 
 

60.000 
                            § 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                         państwa  na realizację zadań bieżących  z  
                                         zakresu administracji rządowej oraz  
                                        innych zadań zleconych gminie( związkom 
                                         gmin ) ustawami 

 
 
 
 

60.000 
  
                 rozdz. 85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 131.808 
                            § 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu  
                                         państwa  na realizację zadań bieżących  z  
                                         zakresu administracji rządowej oraz  
                                        innych zadań zleconych gminie( związkom 
                                         gmin ) ustawami 

 
 
 
 

131.808 
Zadania własne  
W dziale 801-Oświata i wychowanie 20.100 
                 rozdz. 80195-Pozostała działalność 20.100 
                                 § 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
                                        na realizację własnych zadań bieżących gmin 
                                        ( związków gmin ) 

 
 
                20.100 



W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 239.983 
                rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów 239.983 
                            § 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  
                                        na realizację własnych zadań bieżących gmin 
                                       ( związków gmin ) 

 
 

239.983 
 

§ 2 
 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 470.825 zł.  
Zadania zlecone  
W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo 18.934 
                 rozdz. 01095-Pozostała działalność 18.934 
                             § 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18.934 
 
W dziale 852-Pomoc społeczna 

 
191.808 

                rozdz. 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
                                       składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z  
                                       ubezpieczenia  społecznego 

 
 

60.000 
                             § 3110-świadczenia społeczne 58.252 
                             § 4300-zakup usług pozostałych 1.748 
 
                rozdz. 85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

 
131.808 

                            § 3110-świadczenia społeczne 131.808 
 
Zadania własne 

 

W dziale 801-Oświata i wychowanie 20.100 
                 rozdz. 80195-Pozostała działalność 20.100 
                             § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 100 
                             § 4300-zakup usług pozostałych 20.000 
W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 239.983 
                 rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów 239.983 
                             § 3260-inne formy pomocy dla uczniów 239.983 

 
§ 3 

 
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę 313.708 zł. 

 

Zadania własne  
W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo 1.000 
                rozdz. 01095-Pozostała działalność 1.000 
                            § 4300-zakup usług pozostałych 1.000 
 
W dziale 600-Transport i łączność 

 
15.000 

                 rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne 15.000 
                             § 4270-zakup usług remontowych 15.000 
  
W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa 10.500 
                rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.500 
                            § 4300-zakup usług pozostałych 500 



                              § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz  
                                            osób fizycznych 

 
2.000 

                              § 4600-  kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 
                                            prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

 
8.000 

 
W dziale 801-Oświata i wychowanie 

 
279.029 

                 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe 87.568 
                             § 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.864 
                             § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 39.329 
                             § 4120-składki na Fundusz Pracy 3.100 
                             § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 1.200 
                             § 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
                                         i książek 

 
4.461 

                             § 4260-zakup energii 2.600 
                             § 4270-zakup usług remontowych 10.600 
                             § 4280-zakup usług zdrowotnych 1.970 
                             § 4300-zakup  usług pozostałych 600 
                             § 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet 1.555 
                             § 4410-podróże służbowe krajowe 2.470 
                             § 4430-różne opłaty i składki 1.069 
                             § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.750 
 
                 rozdz. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

 
2.342 

                            § 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 
                            § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 2.136 
                            §4120-składki na Fundusz Pracy 183 
 
               rozdz. 80104-Przedszkola 

 
68.149 

                           § 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240 
                           § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 27.530 
                           § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 9.835 
                           §4120-składki na Fundusz Pracy 1.050 
                           §4170-wynagrodzenia bezosobowe 75 
                           § 4220-zakup środków żywności 11.370 
                           § 4260-zakup energii 5.300 
                           § 4270-zakup usług remontowych 7.350 
                           § 4280-zakup usług zdrowotnych 500 
                           § 4300-zakup  usług pozostałych 700 
                           § 4410-podróże służbowe krajowe 900 
                           § 4430-różne opłaty i składki 1.000 
                           § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.299 
 
               rozdz. 80110-Gimnazja 

 
24.347 

                           § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 12.325 
                           § 4270-zakup usług remontowych 9.600 
                           § 4280-zakup usług zdrowotnych 1.685 
                           § 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet 174 
                           § 4430-różne opłaty i składki 563 

 
 



 
 
              rozdz. 80113-Dowożenie uczniów do szkół 

 
 

39.359 
                          § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000 
                          § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 1.582 
                          § 4120-składki na Fundusz Pracy 115 
                          § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 22.000 
                          § 4300-zakup  usług pozostałych 11.000 
                          § 4410-podróże służbowe krajowe 500 
                          § 4430-różne opłaty i składki 1.000 
                          § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 162 
 
              rozdz. 80114-Zespoły obsługi  ekonomiczno-administracyjnej szkół 

 
39.712 

                         § 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 
                         § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 34.400 
                         § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 1.796 
                         § 4280-zakup usług zdrowotnych 580 
                         § 4300-zakup  usług pozostałych 1.500 
                         § 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet 350 
                         § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 886 
 
             rozdz. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

 
5.396 

                         § 4410-podróże służbowe krajowe 5.396 
 
             rozdz. 80195-Pozostała działalność 

 
12.156 

                        §4170-wynagrodzenia bezosobowe 1.140 
                        § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.016 
 
W dziale  854-Edukacyjna opieka wychowawcza 

 
159 

              rozdz. 85401-Świetlice szkolne 159 
                        § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 159 
 
W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 
4.500 

             rozdz. 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.500 
                         § 4270-zakup usług remontowych 4.500 
 
W dziale 926-Kultura fizyczna i sport 

 
3.520 

               rozdz. 92601-Obiekty sportowe 3.520 
                        § 4270-zakup usług remontowych 1.720 
                        § 4410-podróże służbowe krajowe 600 
                        § 4430-różne opłaty i składki 1.200 

 
§ 4 

 
Zwiększa się wydatki  budżetu gminy o kwotę  313.708 zł.  
Zadania własne  
W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo 1.000 
               rozdz. 01008-Melioracje wodne 1.000 
                         § 4300-zakup  usług pozostałych 1.000 



 
 
W dziale 600-Transport i łączność 

 
 

15.000 
                rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne 15.000 
                        § 4300-zakup  usług pozostałych 
 
W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa  

15.000 
 

                10.500 
              rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.500 
                         § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 500 
                         § 4300-zakup  usług pozostałych 8.000 
                         § 4430-różne opłaty i składki 2.000 
 
W dziale 801-Oświata i wychowanie 

 
279.029 

              rozdz. 80101-Szkoły podstawowe 44.474 
                        § 3260-inne formy pomocy dla uczniów 245 
                        § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 26.229 
                        § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 18.000 
 
              rozdz. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

 
3.005 

                        § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 3.005 
 
             rozdz. 80104-Przedszkola 

 
148.000 

                        § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148.000 
 
               rozdz. 80110-Gimnazja 

 
79.050 

                          § 3020-wydatki osobowe  niezaliczone do wynagrodzeń 3.330 
                          § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 57.351 
                          § 4120-składki na Fundusz Pracy 37 
                          § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 2.836 
                          § 4260-zakup energii 11.500 
                          § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.996 
 
               rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej 
                                      szkół 

 
 

4.500 
                         §4170-wynagrodzenia bezosobowe 1.000 
                         § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 3.500 
 
W dziale 854-Edukacyjna  opieka wychowawcza 

 
159 

                  rozdz. 85401-Świetlice szkolne 159 
                         § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 144 
                         § 4120-składki na Fundusz Pracy 15 
 
W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

 
4.500 

                  rozdz. 90095-Pozostała działalność 4.500 
                         § 4300-zakup  usług pozostałych 4.500 

 
 
 



 
 
W dziale 926-Kultura fizyczna i sport 

 
 

3.520 
                rozdz. 92601-Obiekty sportowe 3.520 
                         § 4300-zakup  usług pozostałych 3.360 
                         § 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet 160 

 
 

§ 5 
 

Przenosi  się z rezerwy ogólnej  
 
Zmniejszenia 
 

 

W dziale 758-Różne rozliczenia 7.742 
                rozdz. 75818-rezerwy ogólne i celowe 7.742 
                         § 4810-rezerwy 7.742 
 
Zwiększenia 
 

 
 

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                   7.742 
               rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne 7.742 
                           § 4270-zakup usług remontowych 7.742 

 
§ 6 

 
Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 
 
 Zwiększenie  budżetu o kwotę 470.825 zł  nastąpiło na podstawie; 
 

- pisma Lubuskiego Urzędu Woj.  w Gorzowie Wlkp.  

     z dnia 26.10.06r. dotyczącego  zwrotu rolnikom podatku  

     akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego 

     do produkcji rolnej                                                                             18.934 zł 

- pisma  Lubuskiego Urzędu Woj.  w Gorzowie Wlkp. 

      z dnia 23. 10.06r. dotyczącego finansowania  

      świadczeń rodzinnych                                                                       60.000 zł 

- pisma Lubuskiego Urzędu Woj.  w Gorzowie  Wlkp. 

      z dnia 27.10.06r. dotyczącego pomocy pieniężnej  

     dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały  

     dotknięte suszą w 2006 r.                                                                 131.808 zł 

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

      z dnia  26.10.06r. dotyczącego przyznania  środków  

     na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania   

     zawodowego  młodocianych pracowników                                       20.000 zł 

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

     z dnia 26.10.2006r.  dotyczącego przyznania środków na  

     sfinansowanie – w ramach wdrożeń reformy oświaty 

     -prac komisji egzaminacyjnych  powołanych do rozpatrzenia 

     wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu  

     zawodowego                                                                                          100 zł 

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.  

     z dnia 24.10.06 r. dotyczącego przyznania dotacji celowej na  

     udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze  

     edukacyjnym                                                                                   239.983 zł 

 

Rezerwę ogólna przeznaczono na: 

-remont  strażnicy OSP w Drezdenku      7.742 zł 


