
ZARZĄDZENIE NR 104/2012
WÓJTA GMINY PRZASNYSZ

z dnia 14 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.)

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 załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22.634,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 
zmianach wynoszą 24.176.262,56 zł w tym:

- dochody bieżące – 20.128.567,68 zł,

- dochody majątkowe – 4.047.694,88 zł.

2) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami po 
zmianach wynoszą 4.420.980,22 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22.634,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, które po 
zmianach wynoszą 26.554.756,09 zł w tym:

- wydatki bieżące – 18.894.176,89 zł,

- wydatki majątkowe – 7.660.579,20 zł.

2) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 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
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Załącznik nr 1 
                                                                                               do Zarządzenia Nr 104/2012

Wójta Gminy Przasnysz
                                                                                               z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2012 rok.

Dział Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
Dochody 22.634,72 -

926 Kultura fizyczna 22.634,72 -
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 22.634,72 -

2007 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich

18.994,10 -

2009 Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 
lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich

3.640,62 -

Wydatki 30.964,72 8.330,00
600 Transport i łączność 100,00 100,00

60095 Pozostała działalność 100,00 100,00
4300 Zakup usług pozostałych - 100,00
4430 Różne opłaty i składki 100,00 -

852 Pomoc społeczna 5.000,00 5.000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe - 5.000,00

3110 Świadczenia społeczne - 5.000,00
85295 Pozostała działalność 5.000,00 -

3110 Świadczenia społeczne 5.000,00 -
926 Kultura fizyczna 25.864,72 3.230,00

92601 Obiekty sportowe 288,72 -
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 288,72 -

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 25.576,00 3.230,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.907,80 -
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 513,10 -
4127 Składki na Fundusz Pracy 385,80 -
4129 Składki na Fundusz Pracy 68,10 -
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15.746,40 -
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2.778,80 -
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek
- 2.745,50

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
książek

- 484,50

4307 Zakup usług pozostałych 2.699,60 -
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4309 Zakup usług pozostałych 476,40 -

Uzasadnienie:

Na podstawie Umów: Nr 212/ES/ZS/D - POKL/12 , Nr 215/ES/ZS/D – POKL/12, Nr 

320/ES/ZS/D – POKL/12, Nr 384/ES/ZS/D – POKL/12, Nr 481/ES/ZS/D – POKL/12, na 

dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu pn. „ Dziecięca akademia przyszłości 

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 

kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 

działanie 9.1.- „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie 9.1.2 – „ Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w 

jakości usług edukacyjnych „ zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.634,72 zł  z 

przeznaczeniem na realizacje w/w projektu w Szkole Podstawowej w Nowej Krępie , Bogatem, 

Lesznie, Mchowie i Obrębie. Jednocześnie zmniejsza się środki własne budżetu na realizację 

projektu w kwocie 288,72 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatków 

mieszkaniowych w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu prac 

społecznie użytecznych.
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