ZARZĄDZENIE NR 108 /2011
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 01 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian budŜetu Gminy Walim na 2011 r.
Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ art. 30 ust. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz Uchwały Rady Gminy
Nr III/8/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na rok
2011 Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:
§ 1
Zwiększyć planowane dochody budŜetu gminy na 2011 rok o kwotę
70.890,00zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna
70.890,00zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
56.000,00zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
56.000,00zł
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
1.690,00zł
w zajęciach w centrum integracji społecznej
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
1.690,00zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
800,00zł
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
800,00zł
zadań bieŜących gmin
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
12.400,00zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań
bieŜących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
400,00zł
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych
zadań bieŜących gmin
12.000,00zł
§ 2
Zmniejszyć planowane dochody budŜetu gminy na 2011 rok o kwotę
99.895,00zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna
52.000,00zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
50.000,00zł
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin
50.000,00zł
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
2.000,00zł
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin
2.000,00zł
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
47.895,00zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
47.895,00zł
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin
47.895,00zł

§ 3
Zwiększyć planowane wydatki budŜetu gminy na 2011 rok o kwotę
106.890,00zł
W dziale 750 - Administracja publiczna
10.000,00zł
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
10.000,00zł
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1.000,00zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
1.000,00zł
§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
8.000,00zł
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
6.000,00zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne
6.000,00zł
§ 3030 - RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
6.000,00zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna
70.890,00zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
56.000,00zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne
56.000,00zł
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
1.690,00zł
w zajęciach w centrum integracji społecznej
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
1.690,00zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
800,00zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
800,00zł
12.400,00zł
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
§ 3110 - Świadczenia społeczne
12.400,00zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
20.000,00zł
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
20.000,00zł
§ 4260 - Zakup energii
20.000,00zł
§ 4
Zmniejszyć planowane wydatki budŜetu gminy na 2011 rok o kwotę
135.895,00 zł
W dziale 750 - Administracja publiczna
10.000,00zł
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
10.000,00zł
§ 4260 - Zakup energii
2.000,00zł
§ 4420 - PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
8.000,00zł
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
6.000,00zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne
6.000,00zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
6.000,00zł
W dziale 852 - Pomoc społeczna
52.000,00zł
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
50.000,00zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne
50.000,00zł
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
2.000,00zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne
2.000,00zł
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
47.895,00zł
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
47.895,00zł
§ 3240 - Stypendia dla uczniów
47.895,00zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
20.000,00zł
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
20.000,00zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia
5.000,00zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
15.000,00zł

§ 5
Plan budŜetu po zmianach wynosi:
- po stronie dochodów
21.776.555,46zł
- po stronie wydatków
22.540.086,46zł
§ 6
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

Uzasadnienie do zarządzenia nr 108/2011
W paragrafie 1 zarządzenia zostają zwiększone planowane dochody o kwotę 70.890,-zł
z tytułu:
- przyznania dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 56.000,-zł na świadczenia
rodzinne wg pisma PS.ZS1.3050.219.2011 z dnia 15 listopada 2011r.
- przyznania dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.690,-zł, na ubezpieczenia
zdrowotne wg pisma PS-ZS1-3050-221/2011 z dnia 15 listopada 2011roku,
- przyznania dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 400,-zł wg pisma
PS.ZS1.3050.212.2011 z dnia 15 listopada 2011 roku,
- przyznania dotacji celowej na zadania własne w kwocie 6.000,-zł wg pisma
PS.ZS1.3050.224.2011 z dnia 18 listopada 2011 roku,
- przyznania dotacji celowej na zadania własne w kwocie 800,-zł wg pisma PS.ZS1-3050239/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku,
- przyznania dotacji celowej na zadania własne w kwocie 6.000,-zł wg pisma
PS.ZS1.3050.240.2011 z dnia 30 listopada 2011 roku,
Paragraf 2 to zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 99.895,-zł z tytułu:
- zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
o kwotę 46.375,-zł, wg pisma FB-BP.3111.218.2011 z dnia 10 listopada 2011r,
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne w zakresie zasiłków stałych, o kwotę
2.000,-zł, wg pisma PS.ZS1.3050.230.11 z dnia 25 listopada 2011r,
- zmniejszenie dotacji celowej na zdania własne w zakresie zasiłków o kwotę 50.000,-zł, wg
pisma PS-ZS1-3050-234/2011 z dnia 25 listopada 2011r,
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne w zakresie pomocy materialnej o kwotę
1.520,-zł, wg pisma FB-BP.3111.238.2011-1
Paragraf 3 zarządzenia to zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 106.890,-zł na:
- w urzędzie gminy kwota 10.000,-zł na wypłatę ekwiwalentu za uŜywanie odzieŜy 1.000,-zł,
na koszty sądowe 8.000,-zł oraz na fundusz pracy pracowników publicznych 1.000,-zł,
- na pomoc społeczną 70.890,-zł przeznaczona na świadczenia rodzinne 56.000,-zł, składki
zdrowotne 1.690,-zł, wynagrodzenia osobowe 800,-zł, doŜywianie 12.000,-zł oraz wspieranie
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 400,-zł.
- oświetlenie ulic 20.000,-zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla ochotniczych straŜy poŜarnych kwota 6.000,-zł.
Paragraf 4 zarządzenia to zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 135.895,-zł na:
- zakup energii i podróŜe zagraniczne w urzędzie gminy 10.000,-zł,
- zakup usług pozostałych w straŜy poŜarnej kwota 6.000,-zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej kwota 52.000,-zł,
- utrzymanie zieleni kwota 20.000,-zł,
- pomoc materialna dla uczniów kwota 47.895,-zł.
Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 21.776.555,46zł oraz planowane
wydatki 22.540.086,46zł
Sporządził LM

