
Zrządzenie Nr  52 /07 
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko 

z dnia 27 lipca 2007 roku 
 
 
w sprawie: zmian budżetu 
 
Na podstawie  art. 188 ust. 1 pkt 1 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: 
 
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9.500zł. 
zadania własne 
 
W dziale 851-Ochrona zdrowia 5.000 
             rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000 
                      § 2030-dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację   
                                 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 

 
5.000 

 
W dziale 854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza 

 
4.500 

            rozdz. 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe 4.500 
                      § 2320-dotacje celowe  otrzymane  z powiatu na zadania bieżące 
                                  realizowane na podstawie porozumień ( umów )między  
                                  jednostkami samorządu terytorialnego 

 
 

4.500 
 
§ 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 47.560zł.  
zadania  zlecone 
 

 

W dziale 852-Pomoc społeczna 7.500 
            rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia 2.500 
                      § 4750-zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów  
                                  i licencji 

2.500 

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

 
 
 

5.000 
                     § 4750-zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów 
                                i licencji 

 
5.000 

 
zadania własne 

 

W dziale 750 –Administracja publiczna 24.680 
             rozdz. 75023-Urzędy gmin ( miast i miast  na prawach powiatu ) 24.680 
                       § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 24.680 
 
W dziale 851-Ochrona zdrowia 

 
9.080 

             rozdz. 85153-zwalczanie narkomanii 880 
                       § 4300-zakup usług pozostałych 880 
 
            rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 
8.200 

                      § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 1.650 
                      § 4120-składki na Fundusz Pracy 180 
                      § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 300 
                     § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 700 
                     § 4300-zakup usług pozostałych 5.370 



 
W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 

 
4.500 

             rozdz. 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe 4.500 
                     § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 2.808 
                     § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 484 
                     § 4120-składki na Fundusz Pracy 69 
                     § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 739 
                     § 4300-zakup usług pozostałych 400 
 
W dziale 852-Pomoc społeczna 

 
1.800 

            rozdz. 85295-Pozostała działalność 1.800 
                     § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 1.800 
 
§ 3 

 

Zmniejsza się wydatki gminy  o kwotę 38.060zł  
Zadania zlecone  

 
W dziale 852-Pomoc społeczna 7.500 
             rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia 2.500 
                      § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 2.500 
 
           rozdz. 85212- Świadczenia  rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
                                na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
                               społecznego 

 
 
 

5.000 
                       § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 5.000 
 
zadania własne 

 
 
 

W dziale 750 –Administracja publiczna 24.680 
             rozdz. 75023-urzędy gmin ( miast i miast  na prawach powiatu ) 24.680 
                     § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 24.680 
 
W dziale 851-Ochrona zdrowia 

 
4.080 

             rozdz. 85153-Zwalczanie narkomanii 880 
                      § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 730 
                      § 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 150 
            rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.200 
                      § 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 
                                 stacjonarnej 

 
1.100 

                      § 4700-szkolenia pracowników niebędących  członkami korpusu  
                                 służby cywilnej 

 
2.100 

 
W dziale 852-Pomoc społeczna 

 
1.800 

            rozdz. 85295-Pozostała działalność 1.800 
                     § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 1.800 
 
§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
Zwiększenie budżetu o kwotę 9.500zł nastąpiło na podstawie: 
 



- umowy zawartej  w dniu 4.07.2007r.  z Ministrem   
      Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego dofinansowania  
      programu p.n. „ Świetlica, Praca i Staż  
      - socjoterapia w środowisku wiejskim”                               5.000zł 
 
- porozumienia zawartego  dnia 22.06.2007r.  pomiędzy 
      Zarządem Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  
      dotyczącego prowadzenia Szkolnego Schroniska  
      Młodzieżowego w Goszczanowie                                       4.500zł 

 
 


