
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 11/2009 

WÓJTA GMINY JASIENIEC 

z dnia 18 maja 2009 r. 

w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami  

w ramach tego samego działu budżetowego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz upoważnienia zawartego w § 11 uchwały nr XXV/1/09 Rady Gminy 

Jasieniec z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jasieniec na rok 2009 zarządzam, 

co następuje: 

§ 1. Przenosi się wydatki budżetu: 

- W dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z § 4270 Zakup usług remonto-

wych kwotę 12.000zł na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wiat przy-

stankowych. 

- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze Straże 

Pożarne z § 4430 Różne opłaty i składki kwotę 800zł na § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunika-

cyjnych telefonii stacjonarnej z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą abonamentu. W dziale 801 

Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola z § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 

589zł i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 211zł na § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Inter-

net kwotę 800zł. 

- W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z § 4300 Zakup usług 

pozostałych kwotę 3.000zł na § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 2.000zł i na § 4210 Zakup mate-

riałów i wyposażenia kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekuna do siłowni i zakup wy-

posażenia do siłowni. 

- W dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75095 Pozostała działalność z § 4040 Dodatkowe wyna-

grodzenie roczne kwotę 1.200zł na § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 367zł 

na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 332zł i na rozdział 75023 Urzędy gmin na § 4440 Odpisy 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 501zł z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisów 

na ZFŚS w dziale administracja publiczna. 

- W dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimenta-

cyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z § 4740 Zakup 

materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych kwotę 40zł na § 4440 Odpi-

sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na uaktualnienie odpisu na Zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z § 4040 Dodatkowe wyna-

grodzenia roczne kwotę 318zł i § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 9zł Razem: 327zł 

na § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Wójt: 
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Warszawa, dnia 22 marca 2012 r.
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