Zarządzenie Nr 19/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko
z dnia 28 marca 2007 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 § 11 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w
Drezdenku z dnia 28 grudnia 2006 roku Nr III/06/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2007

zarządzam, co następuje:
§1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7.600,00zł
zadania zlecone
W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

7.600,00

7.600,00

7.600,00

§2
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 220.000,00zł
zadania zlecone
W dziale 852-Pomoc społeczna
rozdz. 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami
rozdz. 85213-Skłądki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami
rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań

214.000,00

194.000,00

194.000,00

7.000,00

7.000,00

13.000,00

zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

13.000,00

zadania własne
W dziale 852-Pomoc społeczna
rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6.000,00

6.000,00
§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin )

6.000,00

§3
zadania zlecone
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.620,00zł
W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120-składki na Fundusz Pracy
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300-zakup usług pozostałych
§ 4410-podróże służbowe krajowe
W dziale 852-Pomoc społeczna
rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów, licencji

7.600,00

7.600,00
4.840,00
87,46
12,52
511,50
1.115,00
873,52
160,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00

zadania własne
W dziale 851-Ochrona zdrowia
rozdz. 85154-Prezeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4430-różne opłaty i składki
W dziale 852-Pomoc społeczna
rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej
§ 4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji

600,00
600,00
600,00
1.220,00
1.220,00
1.220,00

§4
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 224.020,00zł.

zadania zlecone
W dziale 852-Pomoc społeczna
rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

216.200,00
2.200,00
2.200,00

rozdz. 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110-świadczenia społeczne
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4300-zakup usług pozostałych

194.000,00
185.461,00
8.000,00
539,00

rozdz. 85213-Skłądki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
§ 4130-składki na ubezpieczenia zdrowotne

7.000,00
7.000,00

rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
§ 3110-świadczenia społeczne
zadania własne
W dziale 851-Ochrona zdrowia
rozdz. 85154-Prezeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

13.000,00
13.000,00

600,00
600,00
600,00

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

7.220,00
6.000,00
6.000,00

rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia

1.220,00
1.220,00

§5
Przenosi się z rezerwy ogólnej
Zmniejszenia
W dziale 758-Rózne rozliczenia
rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810-rezerwy
Zwiększenia
W dziale 926-Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92601-Obiekty sportowe
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe
§ 4300-zakup usług pozostałych
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zwiększenie budżetu o kwotę 7.600,00 zł nastąpiło na podstawie:
-

pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp.

6.856,00
6.856,00
6.856,00
6.856,00
6.856,00
1.000,00
5.856,00

z dnia 5 lutego 2007 roku dotyczącego pokrycia wydatków
z przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
zarządzonych na dzień 25 marca 2007 r.

7.600,00 zł

Zmniejszono budżet o kwotę 220.000,00 zł na podstawie:
-

pisma Lubuskiego Urzędu Woj. w Gorzowie Wlkp.
z dnia 20 lutego 2007 roku dotyczącego przekazania
ostatecznych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2007
roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej
przez gminy; zmniejszono zadania z zakresu opieki społecznej
o kwotę
214.000,00 zł

-

pisma Lubuskiego Urzędu Woj. w Gorzowie Wlkp.
z dnia 14 lutego 2007 roku dotyczącego zmniejszenia dotacji
na zadania własne gmin z zakresu opieki społecznej o kwotę

6.000,00 zł

Rezerwę ogólną przeznaczono na:
-

wykonanie wyceny kosztów związanych z usunięciem usterek
oraz wykonania ekspertyzy stanu technicznego hali
sportowo-rehabilitacyjnej w Drezdenku

6.856,00 zł

