
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 91/09 

WÓJTA GMINY PRZASNYSZ 

z dnia 30 października 2009 r. 

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz  

z dnia 30 grudnia 2008r. 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz z § 11 pkt 3 uchwały nr XXVII/233/08 z dnia 30 grudnia 

2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 

do zarządzenia. 

§ 1. W budżecie gminy na 2009 rok zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz 

z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.1. Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach: 

- dochody - 18.481.588,13zł; 

- wydatki - 22.426.697,91zł. 

2. Plan zadań zleconych po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował 

w następujących kwotach: 

- dochody -2.840.111,00zł; 

- wydatki - 2.840.111,00zł. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009. Podlega 

ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

 

Wójt: 

mgr inż. Grażyna Wróblewska 
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Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 91/09 

Wójta Gminy Przasnysz 

z dnia 30 października 2009r. 

 

Zmiany w budżecie gminy Przasnysz na 2009 rok 

 
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

   Dochody 61.350,00 - 

852   Pomoc społeczna 61.350,00 - 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 3.550,00 - 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 

3.550,00 - 

 85295  Pozostała działalność 57.800,00 - 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 

57.800,00 - 

   Wydatki 66.818,00 5.468,00 

010   Rolnictwo i łowiectwo 600,00 600,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600,00 600,00 

  4270 Zakup usług remontowych - 600,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 - 

801   Oświata i wychowanie 3.350,00 3.350,00 

 80110  Gimnazja 2.700,00 2.700,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2.700,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 2.700,00 - 

 80114  Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 650,00 650,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 650,00 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 650,00 - 

852   Pomoc społeczna 62.868,00 1.518,00 

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe 

12.000,00 - 

  3110 Świadczenia społeczne (zadania własne) 12.000,00 - 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 5.068,00 1.518,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.550,00 - 

  4260 Zakup energii 428,00 - 

  4270 Zakup usług remontowych 515,00 - 

  4280 Zakup usług zdrowotnych - 1.085,00 

  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo-

narnej 

- 195,00 

  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

- 238,00 

  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 575,00 - 

 85295  Pozostała działalność 45.800,00 - 

  3110 Świadczenia społeczne 45.800,00 - 
 

Uzasadnienie: 

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 155/2009 z dnia 30 września 2009r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852 – 

Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 3.550,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków 

w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 
w środowisku w roku 2009. 

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 139/2009 z dnia 13 października 2009r. zwiększa się plan dochodów w dziale 852 

– Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 57.800,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji pro-

gramu wieloletniego – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne w kwocie 12.000,00zł 

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze dla świadczeniobiorców w okresie XI-XII 2009r. Pozostałych 

zmian dokonano w planie wydatków zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Przasnyszu. 

Zmian w planach wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie dokonano zgodnie z przedłożonymi wnioskami przez: Kierownika 

GZOEASiP w Przasnyszu, Dyrektora Zespołu Szkół w Bogatem, Dyrektora Zespołu Szkół w Lesznie, Dyrektora Zespołu Szkół 

w Nowej Krępie. 

Pozostałe zmiany dokonane są zgodnie z zaistniałymi potrzebami. 

 

Wójt: 

mgr inż. Grażyna Wróblewska 
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