ZARZĄDZENIE NR 58/2011
BURMISTRZA KLESZCZEL
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 13.282 zł w Dz. 750 rozdz.
75056 § 2010.
§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 9.000 zł w Dz. 852 rozdz.
85295 § 2030.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 13.282 zł, w tym:
1) Dz. 750 rozdz. 75056 § 3040 o kwote 8.000 zł,
2) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4110 o kwotę 1.724 zł,
3) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4120 o kwotę 276 zł.
4) Dz. 750 rozdz. 75056 § 4170 o kwotę 3.282 zł.
§ 4. Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 9.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110.
§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:
1) Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 10.892 zł, w tym:
a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4300 o kwotę 200 zł,
b) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4410 o kwotę 150 zł,
c) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 o kwotę 12 zł,
d) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4280 o kwote 30 zł,
e) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 2.000 zł,
f) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 5.000 zł,
g) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4170 o kwotę 3.000 zł,
h) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwotę 500 zł.
2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 10.892 zł w tym:
a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 o kwotę 350 zł,
b) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 12 zł,
c) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 30 zł,
d) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 2.000 zł,
e) Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 5.000 zł,
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f) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 3.500 zł.
3) Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110.
4) Zmniejszyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.000 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetowe w wysokości 9.540.603 zł, z tego:
a) dochody na zadania bieżące w wysokości 6.352.474 zł, w tym:
 dochody włane 5.526.492 zł,
 dochody na zadania zlecone 825.982 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 3.188.129 zł.
2) wydatki budżetowe w wysokości 11.380.444 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 6.217.256 zł, w tym:
 wydatki na zadania własne 5.391.274 zł,
 wydatki na zadania zlecone 825.982 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 5.163.188 zł.
§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.839.841 zł zostanie pokryty przychodami z:
1) zaciagniętych pożyczek w wysokości 1.813.800 zł, w tym na wyprzedzajace finansowanie zadań
inwestycyjnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.000.000 zł;
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pienieżnych na rachunku budżetu gminy w wysokości
26.041 zł.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
mgr inż. Irena Niegierewicz
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Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 29 lipca 2011 r.
1) zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 22.282 zł dokonano w oparciu o:
a) decyzję Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na
zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla Gminnego Komisarza oraz
pozostałych członków Gminnego Biura Spisowego.
b) decyzji Nr FB.II.3111.187.2011.MC w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne
z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2) W ramach przeniesień między rozdziałami dokonano następujacych zmian:
a) 200 zł na opłatę faktury za egzamin kwalifikacyjny pracownika gospodarki komunalnej oraz 150
zł na wypłatę delegacji służbowej,
b) 12 zł na opłatę sądową za odpis ugody zawartej miedzy Gminą a parcownikiem,
c) 30 zł za badania zatrudnionego na umowę zlecenia kierowcy OSP Policzna,
d) 2.000 zł koszty wynagrodzenia konsultanta punktu terapełtycznego,
e) 5.000 zł koszty wywozu pojemników,
f) 2.000 zł na opłatę składek ubezpieczenia społecznego za osoby pobierajace świadczenia
pielęgnacyjne,
g) 3.500 zł. na opłatę energii elektrycznej oraz wynagrodzenie ratowników zatrudnionych
w sezonie letnim na basenie kąpielowym.
3) Zmniejszenia o kwotę 12.742 zł dokonano w oparciu o brak wykonania planu w poszczególnych
paragrafach.
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