ZARZĄDZENIE NR 191/09
BURMISTRZA KLESZCZEL
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz. U Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz., poz. 560, Nr
88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz.1317,Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505) zarządzam , co następuje:
§ 1. Zwiekszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.261 zł, w tym:
1) Dz. 010 rozdz. 01010 § 4430 o kwotę 200 zł (różne opłaty i składki);
2) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 732 zł ( zakup usług pozostałych- wramach otrzymanej
dotacji na zadania zlecone),
3) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4740 o kwotę 27 zł ( zakup materiałów papierniczych do sprzetu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych- w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone);
4) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4120 o kwotę 200 zł ( składki na fundusz pracy);
5) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4280 o kwotę 300 zł ( zakup usług zdrowotnych);
6) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4430 o kwotę 7 zł ( różne opłaty i składki);
7) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4170 o kwote 1 000 zł ( wynagrodzenia bezosobowe);
8) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4750 o kwotę 243 zł (zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji);
9) Dz. 750 rozdz. 75022 § 4750 o kwotę 170 zł (zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji);
10) Dz.754 rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 800 zł (zakup energii);
11) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4350 o kwotę 200 zł (zakup usług dostępu do sieci internet);
12) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 40 zł (zakup materiałów i wyposażenia- w ramach
otrzymanej dotacji z budzetu państwa na realziację programu "Radosna szkoła");
13) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 342 zł (różne opłaty i składki);
14) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 2.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników);
15) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 o kwotę 1.933 zł ( odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych);
16) Dz. 801 rozdz. 80113 § 3020 o kwote 100 zł ( nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzenia);
17)
410 zł ( wynagrodzenia bezosobowe);
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę
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socjalnych);
16) Dz. 801 rozdz. 80113 § 3020 o kwote 100 zł ( nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzenia);
17) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 410 zł ( wynagrodzenia bezosobowe);
18) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4610 o kwotę 300 zł ( koszty postę powania sądowego
i prokuratorskiego);
19) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 16.472 zł ( wynagrodzenia osobowe pracowników);
20) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 2.624 zł (składki na ubezpieczenia społeczne);
21) Dz. 852 rozdz. 85219 §4120 o kwote 404 zł ( składki na fundusz pracy);
22) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 o kwotę 75 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych);
23) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 3.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia);
24) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4430 o kwote 182 zł (różne opłaty i składki).
§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 32.261 zł, w tym:
1) Dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 200 zł (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych);
2) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 759 zł (różne opłaty i składki - w ramach otrzymanej
dotacji na realizację zadań zleconych);
3) Dz. 700 rozdz.70005 § 4270 o kwotę 300 zł (zakup usług remontowych);
4) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 o kwotę 370 zł ( różne opłaty i składki);
5) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4500 o kwotę 837 zł (pozostałe podatki na rzecz budżetu jst);
6) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4410 o kwote 243 zł ( delegacje slużbowe krajowe);
7) Dz. 750 rozdz. 75022 § 4410 o kwotę 170 zł (delegacje służbowe krajowe);
8) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4480 o kwotę 1.000 zł ( podatek od nieruchomości);
9) Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 2.072 zł (wydatki osobwoe niezaliczone do
wynagrodzeń);
10) Dz. 801 rozdz. 80101§ 4040 o kwotę 266 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
11) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 40 zł (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek- w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację programu "Radosna
szkoła);
12) Dz. 801 rozdz. 80101 § 4440 o kwotę 158 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczń
socjalnych);
13) Dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 1.779 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne);
14) Dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 o kwotę 100 zł (wynagrodzenia bezosobowe);
15) Dz. 851 rozdz. 85154 § 3110 o kwote 710 zł (świadczenia społeczne);
16) Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 19.500 zł (zakup usług przez jednostki samorzadu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego);
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17) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 75 zł (dodatkwoe wynagrodzenie roczne);
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15) Dz. 851 rozdz. 85154 § 3110 o kwote 710 zł (świadczenia społeczne);
16) Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 19.500 zł (zakup usług przez jednostki samorzadu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego);
17) Dz. 854 rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 75 zł (dodatkwoe wynagrodzenie roczne);
18) Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 o kwotę 3.682 zł ( zakup usług remontowych).
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetowe w wysokosci 6.972.023 zł;
2) wydatki budżetowe w wysokości 7.136.450 zł.
§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 164.427 zł zostanie pokryty przychodami z:
1) wolnych środków w wysokości 111.080 zł;
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 53.347 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
mgr inż. Aleksander Sielicki
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