
Zrządzenie Nr  62 /07 
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko 

z dnia 26 września 2007 roku 
 
 
w sprawie: zmian budżetu 
 
Na podstawie  art. 188 ust. 1 pkt 1i 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 
Zmniejsza  się dochody budżetu gminy o kwotę 84.000zł. 

Zadania  zlecone 
W dziale 852-Pomoc społeczna                                                                                    9.000 

             rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
                                 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
                                 oraz niektóre świadczenia rodzinne                                              3.000 

                      § 2010-dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa   
                                 na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji 
                                 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
                                 ( związkom gmin ) ustawami                                                       3.000 
 
 
             rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
                                 emerytalne i rentowe 

 

6.000 

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

 
 

 

6.000 
 
 
zadania własne 
 
W dziale 852-Pomoc społeczna 75.000 

             rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
                                 emerytalne i rentowe 

 
75.000 

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

 
75.000 

 
 

 
§ 2 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 123.772zł.  
zadania  zlecone 

 
 

 
W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  

                   prawa oraz sądownictwa 

 

 

4.459    

            rozdz.  75108-Wybory do Sejmu i Senatu           4.459 



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

W dziale 852-Pomoc społeczna 

 
 
 

 
4.459 

 
 26.000 

            rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia         26.000 
                     § 2010-dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa   
                                 na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji 
                                 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
                                 ( związkom gmin ) ustawami   
 

26.000 
 
 
        26.000 

 

 
zadania własne 

 

 

W dziale 801-Oświata i wychowanie 

 

93.313 

             rozdz. 80195-Pozostała działalność 93.313 
                      § 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
                                 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 

 
93.313 

 

 
§ 3 

 

Zmniejsza się wydatki gminy  o kwotę 112.546zł  
Zadania zlecone  

 
W dziale 852-Pomoc społeczna 12.121 

             rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia 2.000 
                      § 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 
 
           rozdz. 85212- Świadczenia  rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
                                na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
                                społecznego 

 
 
 

1.121 
                     § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 1.121 
 
 
             rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
                                 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
                                 oraz niektóre świadczenia rodzinne                                   

 
 
 

 
         3.000 

                      § 4130-składki na ubezpieczenia zdrowotne                 
 
 
             rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
                                 emerytalne i rentowe                                                      

        3.000 
 
 
 
        6.000 

                      § 3110-świadczenia społeczne 
 
 
 
zadania własne 

        6.000 

W dziale 750 –Administracja publiczna 11.420 

             rozdz. 75023-Urzędy gmin ( miast i miast  na prawach powiatu ) 9.020 
                      § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 9.020 



             

              

            rozdz.  75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

 

 
2.400 

                       § 4300-zakup usług pozostałych 
 
W dziale 852-Pomoc społeczna 

          2.400 
 

        89.005 

             rozdz. 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
                                 emerytalne i rentowe                                                      

 
75.000 

                      § 3110-świadczenia społeczne 75.000 
  
            rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej 13.931 
                     § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 
                     § 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 

12.146 
285 

                     § 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  
                                stacjonarnej 

 
1.500 

 
            rozdz. 85295-Pozostała działalność 74 
                     § 4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  
                                stacjonarnej 

 
74 

 
§ 4 
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 152.318zł. 
Zadania zlecone 
 

 

W dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  

                   prawa oraz sądownictwa 

 

4.459    

             rozdz.  75108-Wybory do Sejmu i Senatu           4.459 

.                      § 4110-składki na ubezpieczenia  społeczne                                      339 
                       § 4120-składki na Fundusz Pracy 48 
                       § 4170- wynagrodzenia bezosobowe 1.972 
                       § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 2.100 
 

 
W dziale 852-Pomoc społeczna 29.121 

             rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia 28.000 
                      § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 27.808 
                      § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

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

192 
 

 
 

1.121 

                          § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
                       § 4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 
                                   i urządzeń kserograficznych                                                      
 
 
Zadania własne 
 

W dziale 750 –Administracja publiczna 

121 
 

         1.000 
 
 
 
  
        11.420 

             rozdz. 75023-Urzędy gmin ( miast i miast  na prawach powiatu ) 9.020 
                          § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.020 
 
             rozdz. 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.400 
                      § 4170- wynagrodzenia bezosobowe 2.400                         
 



 

W dziale 801-Oświata i wychowanie 

 

93.313 

             rozdz. 80195-Pozostała działalność 93.313 
                      § 4300-zakup usług pozostałych 93.313 
 
W dziale 852-Pomoc społeczna 14.005 

             rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej 1.785 
                      § 3020-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 630 
                      § 4170- wynagrodzenia bezosobowe 366 
                        § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 789 
 
             rozdz. 85202-Domy pomocy społecznej 12.146 
                      § 4330-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  
                                  od innych jednostek samorządu terytorialnego 12.146 
 
             rozdz. 85295-Pozostała działalność 74 
                      § 4400-opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 33 
                        § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  41 
 
 
  § 5 
Przenosi się z rezerwy ogólnej 

 
zmniejszenia 
W dziale 758-Różne rozliczenia               6.900 

              rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe 6.900 

                        § 4810-rezerwy 6.900 

 
zwiększenia 
W dziale 600-Transport i łączność          6.000 

                     rozdz.  60016-Drogi publiczne gminne 6.000 

                        § 4300-zakup usług pozostałych 6.000 

 
W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900 

                    rozdz. 92195-Pozostała działalność  900 

                                 § 4300-zakup usług pozostałych 900 
 

 
 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 
Zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 84.000zł na podstawie: 
 

 pisma  Lubuskiego Urzędu Woj.  w Gorzowie Wlkp. z dnia 14.09.2007r. 
     dotyczącego zmniejszenia dotacji przeznaczonej na wypłatę  
     zasiłków okresowych                                                                            75.000 
-    pisma  Lubuskiego Urzędu Woj.  W Gorzowie Wlkp. z dnia 19.09.2007  
     dotyczącego zmniejszenia dotacji przeznaczonej na zasiłki stałe                    9.000 

 
 
 
Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 123.772zł na podstawie: 
 

 -  pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. z dnia  
    20 września 2007 roku dotyczącego częściowego pokrycia wydatków 
    związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu 
    i senatu RP                                                                                           4.459 
-   pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
    z dnia 19.09.2007 dotyczącego zwiększenia dotacji na pokrycie  
    wydatków związanych z funkcjonowaniem  środowiskowych domów  
    samopomocy dla osób z  zaburzeniami psychicznymi  26.000 
-   pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. dotyczącego  
    dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 
    młodocianych pracowników                                                                 93.313 

 
 
Rezerwę ogólna przeznaczono na: 
 

 pokrycie kosztów parkowania na parkingu samochodów porzuconych 
zgodnie z przyjętymi uchwałami RM Nr XIV/091/07, XIV/092/07              6.000 

         -     pokrycie kosztów dożynek gminnych                                                        900 


