

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  0152/72/08
WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA
z dnia 13 sierpnia 2008 r.


w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2008 rok. 

	Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym ( jedn. tekst  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104) i na podstawie § 10 pkt. 5 uchwały Nr XII/113/07 Rady Gminy we Wręczycy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA   z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1

	W związku z podjętą przez Radę Gminy Wręczyca Wielka uchwałą Nr XIX/158/08 z dnia 12 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy jak następuje:


DOCHODY	(Zwiększenie)		157.926,87

DZIAŁ		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4.231.91

Rozdział 	01095	Pozostała działalność			4.231,91

	§		0690	- wpływy z różnych opłat 			1.569,49
	§		0920	- pozostałe odsetki 			199,55
	§		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci			2.462,87
					pieniężnej

DZIAŁ		400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE 
				W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			948,30

Rozdział		40002	Dostarczanie wody			948,30

	§		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu			948,30
					podatków i opłat

DZIAŁ		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6.475,19

Rozdział		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6.475,19

	§		0690	- wpływ z różnych opłat			1.034,23
	§		0910	- odsetki od nieterminowanych wpłat z tytułu 			5.440,96
					podatków i opłat 

DZIAŁ		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 			215,31

Rozdział		75011	Urzędy wojewódzkie			215,31
	
	§		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego			215,31
					związane z realizacją zadań z zakresu administracji
					rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

DZIAŁ		756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB		28.502,63
				FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
				NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
				PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
				POBOREM			

Rozdział		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		4.580,87
				od spadków i darowizn, podatku od czynności 
				cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
				lokalnych od osób fizycznych
	
	§		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 			4.580,87
					podatków i opłat

Rozdział		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 			21.801,40
				jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
				ustaw 

	§		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych			19.201,40					przez jednostki samorządu terytorialnego na 
					podstawie odrębnych ustaw
	§		0690	- wpływy z różnych opłat			2.600,00

Rozdział		75619	Wpływy z różnych rozliczeń 			2.120,36

	§		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 			2.120,36

DZIAŁ		758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4.282,52

Rozdział		75814	Różne rozliczenia finansowe			4.282,52

	§		0920	- pozostałe odsetki			4.282,52

DZIAŁ		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9.421.48

Rozdział		80101	Szkoły podstawowe			9.136,00

	§		0970	- wpływy z różnych dochodów			9.136,00

Rozdział 	80104	Przedszkola		285,48

	§		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		285,48
					i innych jednostek organizacyjnych

DZIAŁ 		852	POMOC SPOŁECZNA		103.849,53

Rozdział		85219	Ośrodki pomocy społecznej		103.849,53

	§		2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie		103.849,53					Wspólnej Polityki Rolnej




WYDATKI	(Zwiększenie)		189.315,87

DZIAŁ		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		85.466,34

Rozdział 	80101	Szkoły podstawowe		54.077,34

	§		4270	- zakup usług remontowych		8.941,34	§		4300	- zakup usług pozostałych		504,00
	§		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 		44.632,00
					budżetowych

			w tym:
				- wykup gruntu pod drogę przeciwpożarową dla 		36.000,00
					budynku Szkoły Podstawowej w Borowem
				- zakup i montaż koszy z mechanizmem regulacji 		8.632,00
					wysokości i funkcją składania na salę sportową
					przy Szkole Podstawowej we Wręczycy Wielkiej	

w tym:	
Szkoła Podstawowa w Borowem	 	45.445,34

	§		4270	- zakup usług remontowych			8.941,34
	§		4300	- zakup usług pozostałych		504,00   	§		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	     36.000,00
				budżetowych

			w tym:		
				-wykup gruntów pod drogę przeciwpożarową	 	36.000,00
					dla budynku Szkoły Podstawowej w Borowem

Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej		8.632,00

	§		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		8.632,00 
					budżetowych

			w tym:
				- zakup i montaż koszy z mechanizmem regulacji		8.632,00
					wysokości i funkcją składania na salę sportową 
					przy Szkole Podstawowej we Wręczycy Wielkiej


Rozdział		80104	Przedszkola		31.389,00

	§		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31.389,00 

			w tym:
			- modernizacja kotłowni c.o. z zabudową na ekogroszek		31.389,00
			w Przedszkolu we Wręczycy Wielkiej

w tym:
Przedszkole we Wręczycy Wielkiej

	§		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31.389,00 

			w tym:
			- modernizacja kotłowni c.o. z zabudową na ekogroszek		31.389,00
			w Przedszkolu we Wręczycy Wielkiej



DZIAŁ 		852	POMOC SPOŁECZNA 		103.849,53

Rozdział 	85219	Ośrodki pomocy społecznej		103.849,53

	§		4018	- wynagrodzenia osobowe pracowników		31.700,57
	§		4118	- składki na ubezpieczenia społeczne		5.010,37
	§		4128	- składki na Fundusz Pracy		795,05
	§		4178	- wynagrodzenia bezosobowe		750,00
	§		4218	- zakup materiałów i wyposażenia 		8.376,54
	§		4708	- szkolenia pracowników niezbędnych członkami 		55.600,00
					korpusu służby cywilnej
	§		4448	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00
	§		4748	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu		500,00
					drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	§		4758	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym 		800,00
					programów i licencji

















§ 2

Zmiany w budżecie gminy ( załącznik Nr 2)
	
Lp.   Dz.    Rozdz.  	§    Nazwa                                                                     W Y D A T K I
                                                                                                      Zwiększenia      Zmniejszenia
	                                                                (+)                        (-)
	
1	2	3	4	5	6	7	


1. 	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-			41.058,66

			60016			Drogi publiczne gminne	-			41.058,66

					§	4270		- zakup usług remontowych				41.058,66

2.	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	25.223,66			14.165,00

			80101			Szkoły podstawowe	25.223,66			14.165,00

					§	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	-			13.000,00
					§	4270		- zakup usług remontowych 	11.058,66			-
					§	4300		- zakup usług pozostałych	-			  1.165,00
					§	6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne	14.165,00			-
								jednostek budżetowych
					w tym:
						- zakup i montaż koszy z mechanizmem	  1.165,00			-
					regulacji wysokości i funkcją składania 
					na salę sportową przy Szkole Podstawowej
					we Wręczycy Wielkiej
					- zakup maszyny myjącej typu Karcher	  9.000,00		-
						BD40/25C Ep dla Potrzeb Szkoły
						Podstawowej w Borowem
					- zakup sportowej tablicy wyników 	  4.000,00		-						TZG – 200 dla Szkoły Podstawowej
						w Borowem 
w tym:
Szkoła Podstawowa w Borowem	24.058,66		13.000,00

					§	4210		- zakup materiałów i wyposażenie 	-			13.000,00
					§	4270		- zakup usług remontowych	11.058,66		-
					§	6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne	13.000,00		-
											jednostek budżetowych
					w tym:
						- zakup maszyny myjącej typu Karcher	  9.000,00		-
							BD40/25C Ep dla Potrzeb Szkoły 
							Podstawowej w Borowem
						- zakup sportowej tablicy wyników	  4.000,00		-
							TZG – 200 dla Szkoły Podstawowej 
							w Borowem



Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej	  1.165,00 		1.165,00

					§	4300		- zakup usług pozostałych	-			1.165,00
					§	6060		- wydatki na zakupy inwestycyjne	  1.165,00		-
											jednostek budżetowych
					w tym:
						- zakup i montaż koszy z mechanizmem 	  1.165,00		-
							regulacji wysokości i funkcją składania
							na salę sportową przy Szkole Podstawowej
							we Wręczycy Wielkiej

3.	926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,00		-

			92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00		-
						i sportu					

					§	6050		- wydatki inwestycyjne	30.000,00		-
											jednostek budżetowych
					w tym:
						- prace związane z dostosowaniem 	30.000,00		-
							boiska sportowego w Truskolasach
							do wymogów wynikających z wejścia 
							klubu sportowego Olimpia do IV ligi
	
 R A Z E M 						55.223,66			55.223,66
	


§ 3 

Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy.

§  4

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		

