
Zrządzenie Nr  82/07 

Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko 

z dnia 26 listopada  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 

Zmniejsza  się dochody budżetu gminy o kwotę 36zł. 

Zadania  zlecone 

 

 

 W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo 

 

36 

              rozdz. 01095-Pozostała działalność 36 

                       § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  

                                    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

                                    rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  

                                    ( związkom gmin )ustawami 

 

 

 

36 

 

§ 2 

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 36zł.  

Zadania zlecone  

 

 W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo 

 

36 

              rozdz. 01095-Pozostała działalność 36 

                   § 4430-różne opłaty i składki 36 

 

§ 3 

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 78.073zł.  

Zadania zlecone  

 

W dziale 852-Pomoc społeczna 

 

6.500 

             rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

                                 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  

                                 oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 

 

2.500 

                       § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  

                                    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

                                    rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  

                                    ( związkom gmin )ustawami 

 

 

 

2.500 

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

                                 emerytalne i rentowe 

 

4.000 

                       § 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  

                                    realizację zadań bieżących z zakresu administracji  

                                    rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  

                                    ( związkom gmin )ustawami 

 

 

 

4.000 

 

 

 

 



Zadania własne 

 

W dziale 801-Oświata i wychowanie 

 

37.173 

            rozdz. 80195-Pozostała działalność 37.173 

                    § 2030- dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na  

                                 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków  

                                 gmin ) 

 

 

37.173 

 

W dziale 854-Edukacyjna  opieka wychowawcza 

 

34.400 

            rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów 34.400 

                    § 2030- dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa na  

                                 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków  

                                 gmin ) 

 

 

34.400 

                      

 

§ 4 

 

Zmniejsza  się wydatki  budżetu gminy o kwotę 158.481zł.  

Zadania własne 

 

 

W dziale 600- Transport i łączność 25.000 

            rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne 25.000 

                     § 4270-zakup usług remontowych 25.000 

 

 

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

  

6.289 

             rozdz. 75414-Obrona cywilna 6.289 

                  § 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 

                  § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 4.789 

                  § 4410- podróże służbowe krajowe 500 

  

W dziale 801-Oświata i wychowanie 78.540 

             rozdz. 80101-Szkoły podstawowe 6.440 

                  § 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.800 

                  § 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.200 

                  § 4270-zakup usług remontowych 400 

                  § 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet 400 

                  § 4370-opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 

                             stacjonarnej 

 

500 

                  § 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  

                            służby cywilnej 

 

700 

                  § 4750-zakup akcesoriów  komputerowych, w tym programów 

                            i licencji 

 

440 

 

            rozdz. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach  podstawowych 

 

11.530 

                 § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 8.610 

                 § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 2.590 

                 § 4120-składki na Fundusz Pracy 330 

 

          rozdz. 80104-Przedszkola 

 

2.600 

                § 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.600 

                § 4270-zakup usług remontowych 1.000 

 

         rozdz. 80110-Gimnazja 

 

6.170 

               § 3020-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.400 

               § 4240-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 770 



              § 4260-zakup energii 4.000 

  

       rozdz. 80113-Dowożenie uczniów do szkół 16.300 

             § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 

             § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 4.000 

             § 4120-składki na Fundusz Pracy 300 

             § 4300-zakup usług pozostałych 1.000 

             § 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

                        cywilnej 

 

1.000 

  

        rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 30.100 

             § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000 

             § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 11.200 

             § 4120-składki na Fundusz Pracy 900 

 

      rozdz. 80146-Dokształcanie  i doskonalenie nauczycieli 

 

5.400 

           § 4300-zakup usług pozostałych 5.400 

 

W dziale 852-Pomoc społeczna 

 

7.782 

        rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej 7.300 

            § 4270-zakup usług remontowych 3.000 

            § 4400-opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4.000 

            § 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

                       cywilnej 

 

300 

 

        rozdz. 85295-Pozostała działalność 

 

482 

            § 4370-opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  

                       stacjonarnej 

132 

            § 4410- podróże służbowe krajowe 200 

            § 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby  

                       cywilnej 

 

150 

 

W dziale 854-Edukacyjna  opieka wychowawcza 

 

22.400 

       rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów 22.400 

             § 4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników 22.400 

 

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

12.000 

         rozdz. 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000 

               § 4270-zakup usług remontowych 2.000 

 

        rozdz. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 

10.000 

              § 4260-zakup energii 10.000 

 

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

5.000 

        rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000 

               § 4270-zakup usług remontowych 5.000 

 

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport 

 

1.470 

       rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.470 

              § 4170-wynagrodzenia bezosobowe pracowników 1.470 

§ 5 

Zwiększa się  wydatki budżetu gminy o kwotę 236.554zł. 

 

Zadania zlecone  

 

 

         

 



W dziale 852-Pomoc społeczna    6.500 

            

               rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 

                                 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  

                                 oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 

 

 

2.500 

                       § 4130-składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.500 

 

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

                                 emerytalne i rentowe 

 

 

4.000 

                       §3110-świadczenia społeczne 4.000 

 

Zadania własne 

 

W dziale 600- Transport i łączność 25.000 

              rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne 25.000 

                       § 4300-zakup usług pozostałych 25.000 

 

 

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

 

6.289 

             rozdz. 75414-Obrona cywilna 6.289 

                      § 4300-zakup usług pozostałych 6.289 

 

W dziale 801-Oświata i wychowanie 115.713 

             rozdz. 80101-Szkoły podstawowe 38.990 

                    § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 31.350 

                    § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 7.240 

                    § 4300-zakup usług pozostałych 400 

 

             rozdz. 80104-Przedszkola 

 

27.180 

                   § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 22.700 

                   § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 1.640 

                   § 4120-składki na Fundusz Pracy 240 

                   § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 2.600 

 

             rozdz. 80110-Gimnazja 

 

4.970 

                  § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 3.000 

                  § 4270-zakup usług remontowych 1.770 

                  § 4370-opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  

                             stacjonarnej 

200 

 

            rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

 

2.000 

                 § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

 

           rozdz. 80146-Dokształcanie nauczycieli 

 

5.400 

                § 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  

                           służby cywilnej 

5.400 

 

            rozdz. 80195-Pozostała działalność 

 

37.173 

                 § 4300-zakup usług pozostałych 37.173 

 

W dziale 852-Pomoc społeczna 

 

7.782 

            rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej 7.300 

                  § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 3.000 

                  § 4300-zakup usług pozostałych 4.000 

                  § 4410- podróże służbowe krajowe 300 

  



 

          rozdz. 85295-Pozostała działalność 

 

482 

                   § 4400- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 482 

 

W dziale 854-Edukacyjna  opieka wychowawcza 

 

56.800 

            rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów 56.800 

                     § 3260-inne formy pomocy dla uczniów 34.400 

                     § 4300-zakup usług pozostałych 22.400 

 

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

12.000 

            rozdz. 90003-Oczyszczanie miast i wsi 10.000 

                    § 4300-zakup usług pozostałych 10.000 

 

           rozdz. 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

 

2.000 

                   § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 2.000 

 

W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 

5.000 

            rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000 

                  § 4300-zakup usług pozostałych 5.000 

 

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport 

 

1.470 

            rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.470 

                 § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 1.470 

 

§ 6 

 

Przenosi się z rezerwy budżetowej;  

zmniejszenia  

 

W dziale 758-Różne rozliczenia 

 

12.650 

           rozdz. 75818-Rezerwy ogólne i celowe 12.650 

                 § 4810-rezerwy 12.650 

 

zwiększenia 

 

 

 

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

650 

            rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne 650 

                  § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 650 

 

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

12.000 

            rozdz. 90003-Oczyszczanie miast i wsi 12.000 

                  § 4300-zakup usług pozostałych 12.000 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uzasadnienie 

 

 

Zmniejszono  budżet o kwotę 36zł  na podstawie: 

 

            - pisma  Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

              z dnia 15 listopada 2007 roku dotyczącego nadmiaru środków  

              w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego  

              zawartego w części oleju napędowego o kwotę                                                  36zł 

 

Zwiększono budżet  o kwotę 78.073zł na podstawie: 

 

            -pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

             z dnia 13 listopada 2007 roku dotyczącego zwiększenia dotacji  

             na pokrycie braków z zakresu opieki społecznej                                               6.500zł 

 

           - pism  Lubuskiego Kuratora Oswiaty w Gorzowie Wlkp.  

             z dnia 5 i 12 listopada 2007 roku dotyczących przyznania dotacji  

             na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 

             młodocianych pracowników                                                                       37.173zł 

 

          - pisma  Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

            dotyczącego dofinansowania świadczeń realizowanych w ramach 

            systemu pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów                  34.400zł 

 

 

Rezerwę ogólną przeznaczono na :  

 

     - zakup butów  dla ochotników OSP Przeborowo                                                       650zł 

     - pokrycie kosztów wywozu nieczystości z tytułu oczyszczania miasta                    12.000zł 


