
Zarządzenie Nr 90/2007 
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko 
z dnia 28 grudnia 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 poźn. 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 22.708,-zł 

 
Zadania własne 
W dziale 801-Oświata i wychowanie  22.708 

             rozdz. 80195-Pozostała działalność 22.708 

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

 
 

22.708 
 
§ 2 

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 114.518,-zł. 

 
 

Zadania zlecone  
W dziale 852-Pomoc społeczna 2.399 

             rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia 2.002 

                    § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 2.002 
  
             rozdz. 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
                                na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
                                społecznego 

 
 

397 

                      § 4300-zakup usług pozostałych 397 
 
Zadania własne 

 

 

W dziale 750-Administracja publiczna 

 

36.145 

             rozdz. 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36.045 

                  § 3020-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 600 
                  § 4260-zakup energii 5.000 
                  § 4300-zakup usług pozostałych 30.000 
                  § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 445 
  
             rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 

                        § 4110-składki na ubezpieczenia  społeczne 100 
 

W dziale 801-Oświata i wychowanie 

 

41.888 

             rozdz. 80101-Szkoły podstawowe 7.500 

                      § 4270-zakup usług remontowych 6.500 
                      § 4300-zakup usług pozostałych 1.000 
  



            rozdz. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 450 

                         § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 450 
 

                rozdz. 80104-Przedszkola .     2.700 

                        § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 2.515 
                        § 4110-składki na ubezpieczenia  społeczne 115 
                        § 4120-składki na Fundusz Pracy 10 
                        § 4300-zakup usług pozostałych 60 
 
                rozdz. 80110-Gimnazja 

 
2.030 

                       § 4118-składki na ubezpieczenia społeczne 75 
                       § 4119-składki na ubezpieczenia społeczne 25 
                       § 4128-składki na Fundusz Pracy 15 
                       § 4129-składki na Fundusz Pracy 5 
                       § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 1.250 
                       § 4228-zakup środków żywności 450 
                       § 4229-zakup środków żywności 150 
                       § 4248-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  i książek 20 
                       § 4249-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  i książek 10 
                       § 4748-zakup materiałów papierniczych do  sprzętu drukarskiego 
                                   i urządzeń kserograficznych 

 
20 

                       § 4749-zakup materiałów papierniczych do  sprzętu drukarskiego 
                                  i urządzeń kserograficznych 

 
10 

 
              rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6.500 

                      § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 6.500 
 
             rozdz. 80195-Pozostała działalność 

 
22.708 

                     § 4300-zakup usług pozostałych 22.708 
 

W dziale 852-Pomoc społeczna 

 

4.074 

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

 
4.000 

                      § 3110-świadczenia społeczne 4.000 
 

            rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej 74 

                      § 4110-składki na ubezpieczenia  społeczne 74 
 

W dziale 921-Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego 

 

10.500 

             rozdz. 92109-Domy i ośrodki  kultury, świetlice i kluby 10.500 

                  § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 5.500 
                  § 4300-zakup usług pozostałych 5.000 
 

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport 

 

19.512 

             rozdz. 92601-Obiekty sportowe 19.512 

                  § 3020-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 528 
                  § 4170-wynagrodzenia bezosobowe 4.570 
                  § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 13.920 
                  § 4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  
                             komórkowej 

 
29 

                  § 4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 465 
 
§ 2 

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 91.810zł.  
Zadania zlecone  



W dziale 852-Pomoc społeczna 2.399 

             rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia 2.002 

                   § 4110-składki na ubezpieczenia  społeczne 831 
                   § 4120-składki na Fundusz Pracy 127 
                   § 4260-zakup energii 1.044 

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

 
 

397 

                   § 4410-podróże służbowe krajowe 300 
                   § 4700-szkolenia pracowników niebędących  członkami korpusu  
                              służby cywilnej 

 
97 

                   
Zadania własne 

 

 

W dziale 750-Administracja publiczna 

 

36.145 

             rozdz. 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36.045 

                   § 4110-składki na ubezpieczenia  społeczne 9.545 
                   § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 6.800 
                   § 4270- zakup usług remontowych 5.500 
                   § 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet 3.900 
                   § 4410-podróże służbowe krajowe 2.800 
                   § 4750-zakup  akcesoriów komputerowych, w tym programów  
                              i licencji 

 
7.500 

  
             rozdz. 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 

                  § 4300-zakup usług pozostałych 100 
 

W dziale 801-Oświata i wychowanie 

 

19.180 

             rozdz. 80101-Szkoły podstawowe 600 

                  § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 600 
 

             rozdz. 80104-Przedszkola 2.700 

                   § 4260-zakup energii 2.140 
                   § 4270- zakup usług remontowych 290 
                   § 4370-opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii   
                              stacjonarnej 

 
150 

                   § 4410-podróże służbowe krajowe 60 
                   § 4750-zakup  akcesoriów komputerowych, w tym programów  
                              i licencji 

 
60 

 
         rozdz. 80110-Gimnazja 780 

                  § 4178-wynagrodzenia bezosobowe 90 
                  § 4179-wynagrodzenia bezosobowe 30 
                  § 4308-zakup usług pozostałych 490 
                  § 4309-zakup usług pozostałych 170 

 
        rozdz. 80113-Dowożenie uczniów do szkół 13.200 

                  § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 4.500 
                  § 4300-zakup usług pozostałych 5.700 
                  § 4430-różne opłaty i składki 3.000 

 
         rozdz. 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.900 

                   § 4260-zakup energii 1.900 



 

 

W dziale 852-Pomoc społeczna 

 

 

4.074 

           rozdz. 85219-Ośrodki pomocy społecznej 74 

                   § 4120-składki na Fundusz Pracy 74 
 

           rozdz. 85295-Pozostała działalność 4.000 

                  § 4300-zakup usług pozostałych 4.000 
 

W dziale 921-Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego 

 

10.500 

             rozdz. 92109-Domy i ośrodki  kultury, świetlice i kluby 10.500 

                      § 4270-zakup usług remontowych 10.500 
 

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport 

 

19.512 

             rozdz. 92601-Obiekty sportowe 19.512 

                   § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 273 
                   § 4110-składki na ubezpieczenia  społeczne 784 
                   § 4120-składki na Fundusz Pracy 298 
                   § 4260-zakup energii 13.211 
                   § 4270-zakup usług remontowych 46 
                   § 4300-zakup usług pozostałych 2.409 
                   § 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet 44 
                   § 4370-opłaty z tytułu  zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii   
                              stacjonarnej 

 
796 

                   § 4410-podróże służbowe krajowe 500 
                   § 4430-różne opłaty i składki 1.066 
                   § 4700-szkolenia pracowników niebędących  członkami korpusu  
                              służby cywilnej 

 
85 

 
§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 
 

 

Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 22.708zł na podstawie: 

 

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. z dnia 24.12.2007 roku 

  dotyczącego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników           22.708zł 


