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ZARZĄDZENIE NR 3/10
BURMISTRZA KLESZCZEL

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r. 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 123 i 146, poz. 836) oraz § 7 uchwały Nr XXV/204/09 
Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok (Dz. 
Urz. Woj. Podl. z 2010 r Nr 70, poz. 1085 i Nr 206, poz. 2563) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 26.000 zł w Dz. 852 rozdz. 
85212 § 2010. 

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 26.000 zł, w tym: 

1) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 25.243 zł, 

2) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 757 zł. 

§ 3. Dokonać zmian w planie wydatków następująco: 

1) Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 3.469 zł, w tym: 

a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 1.700 zł, 

b) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 400 zł, 

c) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4750 o kwotę 250 zł, 

d) Dz. 852 rozdz. 8212 § 3110 o kwotę 340 zł, 

e) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 o kwote 70 zł, 

f) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 o kwotę 709 zł. 

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 3.469 zł, w tym: 

a) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4700 o kwotę 1.800 zł, 

b) Dz. 750 rozdz. 75011 § 4740 o kwotę 550 zł, 

c) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 1.099 zł, 

d) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 20 zł. 

3) Zwiekszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 16.116 zł, w tym: 

a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 2.800 zł, 

b) Dz. 700 rozdz. 70004 § 3020 o kwotę 200 zł, 

c) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4210 o kwotę 1.350 zł, 

d) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 500 zł, 

e) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 7.257 zł, 

f) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 150 zł, 

g) Dz. 852 rozdz. 95219 § 4170 o kwotę 500 zł, 

h) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 809 zł, 

i) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 250 zł, 

j) Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 1.000 zł, 

k) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 1.300 zł. 

4) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 16.116 zł, w tym: 
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a) Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 2.800 zł, 

b) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4430 o kwotę 200 zł, 

c) Dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 1.850 zł, 

d) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4370 o kwotę 1.000 zł, 

e) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 1.000 zł, 

f) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4750 o kwotę 957 zł, 

g) Dz. 750 rozdz. 75075 § 4430 o kwotę 4.300 zł, 

h) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 500 zł, 

i) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4110 o kwotę 659 zł, 

j) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4280 o kwotę 100 zł, 

k) Dz. 852 rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 450 zł, 

l) Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 2.300 zł. 

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

1) Dochody budżetowe w wysokości 7.110.256 zł, z tego: 

a) dochody bieżące w wysokości 6.256.256 zł, w tym: 

- dochody zadań własnych 5.334.236 zł; 

- dochody zadań zleconych 922.020 zł; 

b) dochody majątkowe w wysokości 854.000 zł; 

2) Wydatki budżetowe w wysokosci 8.577.172 zł, z tego: 

a) wydatki bieżące w wysokości 5.945.347 zł, w tym: 

- wydatki zadań własnych 5.023.327 zł, 

- wydatki na zadania zlecone 922.020 zł; 

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.631.825 zł. 

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.466.916 zł pokryty zostanie przychodami 
z zaciagniętej pożyczki w wysokosci 450.000 zł,pożyczki na wyprzedzajace finansowanie 
w wysokości 700.000 zl oraz nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 
316.916 zł. 

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie zdniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Burmistrz 

mgr inż. Irena Niegierewicz
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Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10

Burmistrza Kleszczel

z dnia 16 grudnia 2010 r.

Uzasanienie do dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r. 

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 26.000 zł zgodnie 
z pismem Nr FB.II.MC.3011-426/10 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 
w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na 
sfinansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

2) Dokonano zwiększenia plan wydatków budżetowych zadań zleconych następująco: 

a) Dział „Urzędy Wojewódzkie” kwotę 2.350 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia oraz 
konserwację programu w USC, 

b) Dział „Opieka Społeczna” kwotę 1.119 zł na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń 
funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem kierownika MOPS. 

3) Dokonano zwiększenia wydatków zadań własnych następująco: 

a) Dział 600 „Transport i łączność” kwotę 2.800 zł, przeznacza się remont drogi gminnej Toporki-
Zaleszany, 

b) Dział 700 „ Gospodarka Mieszkaniowa” kwotę 2.050 zł przeznacza się na zakup odzieży 
ochronnej w ramach BHP oraz ekwiwalentu za pranie własnej odzieży , 

c) Dział 750 „Urzędy Gmin” – w związku z wypłatą odprawy pieniężnej dla ustępującego 
Burmistrza zachodzi konieczność zwiększenia planu o kwotę 7.257 zł na wypłatę 
wynagrodzenia pracowników administracji, 

d) w Dz. 852 „Opieka Społeczna” kwotę 1.709 zł na realizację zadań związanych z obsługą MOPS 
zgodnie z pismem Kierownika jednostki, 

e) Dział 900 „Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska” kwotę 2.300 zł przeznacza się na 
opłatę energii oświetlenia ulicznego i koszty wywozu nieczystości. 

4) Zmniejszenia planu wydatków w wysokości 16.116 zł dokonano w oparciu o brak wykonania 
planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w planie Urzędu 
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki budżetowej. 


