
ZARZĄDZENIE NR 98/2012
WÓJTA GMINY PRZASNYSZ

z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 
2011 roku.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz.1240 z późn. zm.)

Art.1. zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2012 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz 
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012 wprowadza się zmiany 
zgodnie z załącznikami nr 1-2 do zarządzenia.

§ 2. 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.293,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 
zmianach wynoszą 24.153.627,84 zł w tym:

- dochody bieżące – 20.105.932,96 zł,

- dochody majątkowe – 4.047.694,88 zł.

2) Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
ustawami o kwotę 1.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wynoszą 4.420.980,22 zł.

§ 3. 1) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.293,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 
zmianach wynoszą 26.532.121,37 zł w tym:

- wydatki bieżące – 18.871.542,17 zł,

- wydatki majątkowe – 7.660.579,20 zł.

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
ustawami o kwotę 1.164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, które po zmianach wynoszą 4.420.980,22 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 r. Podlega 
ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 Wójt Gminy Przasnysz

mgr inż. Grażyna Wróblewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 4871



Załącznik nr 1 
                                                                                               do Zarządzenia Nr 98/2012

Wójta Gminy Przasnysz
                                                                                               z dnia 10 grudnia 2012 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2012 rok.

Dział Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
Dochody 486,00 1.779,00

852 Pomoc społeczna 486,00 1.650,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

- 1.250,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- 1.250,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

486,00 -

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

486,00 -

85295 Pozostała działalność - 400,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

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

- 400,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 129,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów - 129,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin)

- 129,00

Wydatki 14.610,00 15.903,00
750 Administracja publiczna 1.000,00 1.000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)

1.000,00 1.000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00

852 Pomoc społeczna 13.610,00 14.774,00
85202 Domy pomocy społecznej 2.600,00 -

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego 

2.600,00 -

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 9.072,00 10.322,00
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funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15,00
3110 Świadczenia społeczne 9.072,00 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.982,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 504,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3.164,00
4270 Zakup usług remontowych - 850,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2.289,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 16,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

- 279,00

4410 Podróże służbowe krajowe - 90,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej
- 133,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

486,00 -

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 486,00 -
85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.452,00 4.052,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.412,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.452,00 -
4120 Zakup materiałów i wyposażenia - 40,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2.000,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

- 600,00

85295 Pozostała działalność - 400,00
3110 Świadczenia społeczne - 400,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 129,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów - 129,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów - 129,00

Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 255/2012 z dnia 15 listopada 

2012 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc 

społeczna, rozdz. 85295 o kwotę 400,00 zł oraz plan wydatków na pomoc finansową 

realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 

świadczenia pielęgnacyjne ustanowionych uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 

czerwca 2012 roku.
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Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 

2012 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 

85213          o kwotę 486,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 280/2012 z dnia 15 listopada 

2012 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 

85212          o kwotę 6.614,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 

realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 

rodzinnych.

 

 Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15 listopada 

2012 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852 - Pomoc 

społeczna, rozdz. 85212 o kwotę 7.864,00 zł oraz plan wydatków na wypłatę świadczeń 

rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada o świadczeniach 

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 

2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pozostałych zmian w planach wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna dokonano 

zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przasnyszu.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 300/2012 z dnia 28 listopada 

2012 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854 - Edukacyjna 

opieka wychowawcza o kwotę 129,00 zł oraz plan wydatków na zakup podręczników dla 

uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 r. – „ Wyprawka 

szkolna”.
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Załącznik nr 2
                                                                                               do Zarządzenia Nr 98/2012 

Wójta Gminy Przasnysz
                                                                                               z dnia 10 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 
roku

Dział Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
Dochody 486,00 1.650,00

852 Pomoc społeczna 486,00 1.650,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

- 1.250,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

- 1.250,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

486,00 -

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

486,00 -

85295 Pozostała działalność - 400,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

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

- 400,00

Wydatki
852 Pomoc społeczna 9.558,00 10.722,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

9.072,00 10.322,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15,00
3110 Świadczenia społeczne 9.072,00 -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.982,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 504,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3.164,00
4270 Zakup usług remontowych - 850,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2.289,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 16,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 
- 279,00
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stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe - 90,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej
- 133,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej

486,00 -

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 486,00 -
85295 Pozostała działalność - 400,00

3110 Świadczenia społeczne - 400,00
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