
 

 

ZARZĄDZENIE NR 114/2013 

WÓJTA GMINY PRZASNYSZ 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz  

z dnia 29 grudnia 2012 roku. 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W budżecie gminy na 2013 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz 

z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 

2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-2 do zarządzenia. 

§ 2.1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które  

po zmianach wynoszą 21.596.856,95 zł, w tym: 

- dochody bieżące – 20.573.824,83 zł, 

- dochody majątkowe – 1.023.032,12 zł. 

2) Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

ustawami o kwotę 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wynoszą 4.067.333,23 zł. 

§ 3.1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które  

po zmianach wynoszą 21.919.523,46 zł w tym: 

- wydatki bieżące – 18.794.846,77 zł, 

- wydatki majątkowe – 3.124.676,69 zł. 

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

ustawami o kwotę 616,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wynoszą 4.067.333,23 zł. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013. Podlega 

ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

  

 
 Wójt Gminy Przasnysz: 

mgr inż. Grażyna Wróblewska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2013 

Wójta Gminy Przasnysz 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2013 rok. 

 
Dział Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

   Dochody 616,00 - 

852   Pomoc społeczna 616,00 - 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

616,00 - 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

616,00 - 

   Wydatki 29.869,34 29.253,34 

750   Administracja publiczna 200,00 200,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200,00 200,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 200,00 

  4270 Zakup usług remontowych 200,00 - 

801   Oświata i wychowanie 26.601,34 26.601,34 

 80101  Szkoły podstawowe 151,02 22.401,02 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.700,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1,02 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 150,00 - 

  4270 Zakup usług remontowych - 1.700,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,02 - 

 80103  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2.000,00 

  4270 Zakup usług remontowych - 2.000,00 

 80110  Gimnazja 24.250,00 - 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000,00 - 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.250,00 - 

 80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2.200,00 2.200,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200,00 - 

  4270 Zakup usług remontowych - 400,00 

  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.000,00 

  
4370 

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 

- 800,00 

 80195  Pozostała działalność 0,32 0,32 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,05 - 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,01 - 

  4127 Składki na Fundusz Pracy 0,22 - 

  4129 Składki na Fundusz Pracy 0,04 - 

  4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 0,27 

  4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 0,05 

852   Pomoc społeczna 3.068,00 2.452,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

2.412,00 1.796,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 213,00 

  3110 Świadczenia społeczne 2.394,00 - 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15,00 - 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3,00 - 

  4260 Zakup energii - 383,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 1.200,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 656,00 656,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 533,00 
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  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 97,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy - 13,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 656,00 - 

  4300 Zakup usług pozostałych - 13,00 

 
Uzasadnienie: 

 

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zwiększa się plan 

dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 616,00 zł oraz plan wydatków na wypłatę świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego. 

Pozostałych zmian w planach wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna dokonano zgodnie z przedłożonym wnioskiem 

przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie rozdz. 80195 przenosi się kwotę 0,32 zł między paragrafami na realizację projektu 

pn.” Indywidualizacja w Gminie Przasnysz ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet  IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach”, Działania 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  

z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

Pozostałych zmian w planach wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie dokonano zgodnie z przedłożonymi 

wnioskami przez Dyrektora Zespołu Szkół w Lesznie, Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Krępie, Dyrektora Zespołu 

Szkół w Bogatem, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrębie i Kierownika GZOEASiP w Przasnyszu. 

W dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75023 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe  

w kwocie 200,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem usług remontowych. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2013 

Wójta Gminy Przasnysz 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku 

 
Dział Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 

   Dochody 616,00 - 

852   Pomoc społeczna 616,00 - 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

616,00 - 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

616,00 - 

   Wydatki 2.412,00 1.796,00 

852   Pomoc społeczna 2.412,00 1.796,00 

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2.412,00 1.796,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 213,00 

  3110 Świadczenia społeczne 2.394,00 - 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15,00 - 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3,00 - 

  4260 Zakup energii - 383,00 

  4300 Zakup usług pozostałych - 1.200,00 
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