
ZARZĄDZENIE Nr 24/2008 

WÓJTA GMINY PACYNA 

z dnia 24 września 2008r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Pacyna na 2008 rok. 

Działając na podstawie art. 30, ust. 1 i 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jed-

nolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 usta-

wy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmia-

nami oraz § 10 pkt 3 uchwały nr X/72/2007 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwa-

lenia budżetu gminy Pacyna na 2008 rok 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Pacyna na 2008 rok o kwotę 24.745,00zł zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianie wynosi 8.536.813,50zł. 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Pacyna na 2008 rok o kwotę 30.245,00zł oraz zmniejsza 

5.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianie wynosi 8.659.909,50zł. 

§ 3. Zmiana planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-

stracji rządowej powoduje zmianę załącznika nr 5 do uchwały Rady Gminy nr X/72/2007 z dnia 28 grudnia 

2007r. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy: 

Krzysztof Woźniak 

 

 

Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 24/2008 

Wójta Gminy Pacyna 

z dnia 24 września 2008r. 

 

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Pacyna na 2008 rok 

 
Treść Rozdział § Zwiększenie Zmniejszenie 

1 2 3 4 5 

852 - Pomoc społeczna   22.200,00  

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

85212  14.800,00  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami. (Dotacje wprowadzono na podstawie decyzji 

Wojewody Mazowieckiego nr 119 i 141 z przeznaczeniem na wdrożenie w 

okresie lipiec-wrzesień bieżącego roku ustawy z dnia 7 września 2007r. o 

pomocy osobom uprawnionym do alimentów) 

 2010 14.800,00  

Pozostała działalność 85295  7.400,00  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin). (Dotację wprowadzono na podstawie 

decyzji nr 120/2008 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofi-

nansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywienia”) 

 2030 7.400,00  

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza   2.545,00  

Pomoc materialna dla uczniów 85415  2.545,00  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin)). (Dotację wprowadzono na pod-

stawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 177, z przeznaczeniem na 

zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie 

przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej) 

    

 

 

Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 24/2008 

Wójta Gminy Pacyna 



z dnia 24 września 2008r. 

 

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Pacyna na 2008 rok 

 
Treść Rozdział § Zwiększenie Zmniejszenie 

1 2 3 4 5 

010 - Rolnictwo i łowiectwo   1.500,00 1.500,00 

Pozostała działalność 01095  1.500,00 1.500,00 

Składki na ubezpieczenia społeczne  4110 397,00  

Wynagrodzenia bezosobowe  4170 2.500,00  

Zakup materiałów i wyposażenia  4210  1.000,00 

Zakup usług pozostałych  4300  1.500,00 

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-

graficznych. (Zmiany w planie dokonano z uwagi na potrzebę zlecenia prac 

związanych ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom) 

 4740  397,00 

750 - Administracja publiczna   4.000,00 4.000,00 

Urzędy Gmin 75023  4.000,00 4.000,00 

Podróże służbowe  4410  4.000,00 

Podróże służbowe zagraniczne (zmianę wprowadzono z uwagi na planowa-

ny wyjazd służbowy w ramach wymiany doświadczeń i współpracy z Gmi-

ną Löwenberger Land w Niemczech) 

 4420 4.000,00  

852 - Pomoc społeczna   22.200,00  

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

85212  14.800,00  

Składki na ubezpieczenia społeczne  4110 830,00  

Wynagrodzenia bezosobowe  4170 5.170,00  

Zakup materiałów i wyposażenia  4210 1.647,00  

Zakup usług pozostałych  4300 3.243,65  

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  4700 800,00  

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (plan 

wydatków określono z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie od lipca - 

września bieżącego roku ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy oso-

bom uprawnionym do alimentów) 

 4750 3.109,35  

Pozostała działalność 85295  7.400,00  

Świadczenia społeczne (z przeznaczeniem na dożywianie w ramach pro-

gramu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 

 3110 7.400,00  

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza   2.545,00  

Pomoc materialna dla uczniów 85415  2,545,00  

Inne formy pomocy dla uczniów (plan wydatków ustalono celem zakupu 

podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III, kwalifikują-

cych się do pomocy) 

 3.260 2.545,00  

 

Wójt Gminy: 

Krzysztof Woźniak 


