ZARZĄDZENIE NR 81/2011
BURMISTRZA KLESZCZEL
z dnia 4 listopada 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, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i nr 173,
poz. 1218, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów zadań zleconych o kwotę 44.288 zł, w tym:
1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 43.028 zł;
2) Dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 1.260 zł.
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów zadań własnych o kwotę 31.400 zł w Dz. 852 rozdz. 85216
§ 2030.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 44.288 zł, w tym:
1) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4010 o kwotę 195 zł;
2) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4110 o kwotę 30 zł;
3) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4120 o kwotę 5 zł;
4) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 12 zł,
5) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 602 zł;
6) Dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 42.184 zł;
7) Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1.260 zł.
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 31.400 zł w Dz. 852 rozdz. 85216
§ 3110.
§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków następująco:
1) Zwiększyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 13.800 zł, w tym:
a) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 5.000 zł,
b) Dz.754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 500 zł,
c) Dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 3.000 zł,
d) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę 3.300 zł,
e) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 1.000 zł,
f) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwotę 1.000 zł;
2) Zmniejszyć plan wydatków zadań własnych o kwotę 13.800 zł, w tym:
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a) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 1.500 zł,
b) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 o kwotę 1.500 zł,
c) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 2.000 zł,
d) Dz.754 rozdz. 75414 § 4210 o kwotę 200 zł,
e) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4700 o kwotę 300 zł,
f) Dz.801 rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 3.000 zł.
g) Dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 3.000 zł,
j) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4280 o kwotę 300 zł,
h) Dz. 851 rozdz. 85154 § 4270 o kwotę 1.000 zł,
i) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 1.000 zł.
3) Zwiększyć plan wydatków zadań zleconych o kwotę 80 zł w Dz. 750 rozdz. 75011 § 4610;
4) Zmniejszyć pla wydatków zadań zlecoych o kwotę 80 zł w Dz. 750 rozdz. 75011 § 4210.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Dochody budżetowe w wysokości 9.643.180 zł, z tego:
a) dochody bieżące 6.633.388 zł, w tym:
 dochody zadań własnych 5.539.090 zł,
 dochody zadań zleconych 1.094.298 zł,
b) dochody majątkowe w wysokosci 3.009.792 zł;
2) wydatki budżetowe w wysokości 11.483.021 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 6.506.644 zł, w tym:
 wydatki zadań własnych 5.412.346 zł,
 wydatki zadań zleconych 1.094.298 zł,
b) wydatki majatkowe w wysokosci 4.976.377 zł.
§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 8. 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 81/2011
Burmistrza Kleszczel
z dnia 4 listopada 2011 r.
Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie.
1) Zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych o kwote 44.288 zł dokonano w oparciu
o:
a) pismo nr FBII.3111.375.2011 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczone na
opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne,
b) pismo nr FBII.3111.354.2011 w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do
prodykcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w II półroczu.
2) Zmniejszenia dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 31.400 zł dokonano w oparciu
o pismo Nr FBII.3111.375.2011 w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w związku ze
zgłoszoną nadwyżką środków na wypłatę zasiłków stałych.
3) W ramach przeniesień między rozdziałami dokonano :
a) w rozdz. 75412 zwiększono kwotę 500 zł na badanie techniczne samochodów bojowych
oraz zakupu węgla do budynku OSP w Kleszczelach,
b) w rozdz. 80113 kwotę 3.300 zł na zakup oleju napędowego do środków transportowych
oraz w rozdz. 80146 kwotę 3.000 zł. zakup materiałów w ramach dokształcania
nauczycieli,
c) w rozdz. 85154 kwotę 1.000 zł na przeprowadzenia prelekcji "trudny uczeń".
d) w rozdz. 75011 kwotę 80 zł na opłatę sądową w sprawie aktów stanu cywilnego,
e) w rozdz. 75023 kwote 5.000 zł na zakup oleju opałowego,
f) w rozdz. 92695 kwotę 1.000 zł. na opłacenie faktury za energię elektryczną.
4) Zmniejszenia planu wydatków
w poszczególnych rozdziałach.

dokonano
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