Zarządzenie Nr 0050.169.2013
Wójta Gminy Radłów
z dnia 19 listopada 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2013

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), oraz uchwały Nr 133/XVIII/2012
Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z zarządzeniem nr 0050.168.2013 Wójta Gminy Radłów z dnia
19 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2013,
dokonuję zmian w planach finansowych budżetu:
1. W załączniku Nr 1 – UG Radłów -plan finansowy dochodów, w podziale na
działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:
- zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 27.322,00 zł oraz zmniejsza się plan
dochodów łącznie o kwotę 180.169,34 zł.
DOCHODY BIEŻĄCE
Dział 750 – Administracja publiczna
696,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
696,00 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
696,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie
25.461,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola
25.461,00 zł
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
25.461,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1.165,00 zł
1.102,00 zł

1.102,00 zł
63,00 zł
63,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

356,34 zł
356,34 zł
356,34 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
179.813,00 zł
Rozdział 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
495,00 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
495,00 zł
ustawami
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 179.318,00 zł
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
179.318,00 zł
ustawami
2. W załączniku Nr 2 – UG Radłów – plan finansowy wydatków w podziale
na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:
- zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 696,00 zł oraz zmniejsza się plan
łącznie o kwotę 356,34 zł
WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 750 – Administracja publiczna
696,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
696,00 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
696,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 – Stypendia dla uczniów

356,34 zł
356,34 zł
356,34 zł

3. W załączniku Nr 6 – PP Kościeliska – plan finansowy wydatków
- zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 12.730,50 zł
WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 801 – Oświata i wychowanie
12.730,50 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola
12.730,50 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
2.730,50 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
7.000,00 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności
1.000,00 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych
2.000,00 zł

4. W załączniku Nr 7 – PP Sternalice– plan finansowy wydatków
- zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 12.730,50 zł
WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 801 – Oświata i wychowanie
12.730,50 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola
12.730,50 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
4.000,00 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
6.850,00 zł
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1.030,50 zł
§ 4260 – Zakup energii
600,00 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
250,00 zł
5. W załączniku Nr 8 – GOPS Radłów – plan finansowy wydatków
- zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.165,00 zł oraz zmniejsza się plan
łącznie o kwotę 179.813,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
§ 3110 – Świadczenia społeczne

1.165,00 zł
1.102,00 zł
1.102,00 zł
63,00 zł
63,00 zł

179.813,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 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
495,00 zł
§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
495,00 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 179.318,00 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne
173.939,00 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5,40 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
4.903,01 zł
470,59 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe
§ 2. Dokonuję przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej:
1. W załączniku Nr 2 – UG Radłów – plan finansowy wydatków
Dział Rozdział §
Treść
Zmniejszenia Zwiększenia
700
Gospodarka
200,00 zł
200,00 zł
mieszkaniowa

70005
4210
4270
900
90019

4210
4300

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług remontowych
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Razem:

200,00 zł

200,00 zł
200,00 zł

200,00 zł
80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł
80,00 zł
280,00 zł

280,00 zł

2. W załączniku Nr 6 – PP Kościeliska – plan finansowy wydatków (dotacja)
Dział Rozdział §
Treść
Zmniejszenia Zwiększenia
801
Oświata i wychowanie
350,00 zł
350,00 zł
80104
Przedszkola
350,00 zł
350,00 zł
4270 Zakup usług remontowych
350,00 zł
4280 Zakup usług zdrowotnych
200,00 zł
4370 Opłaty z tytułu zakupu
150,00 zł
usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w
stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej
Razem:
350,00 zł
350,00 zł
3. W załączniku Nr 8 – GOPS Radłów – plan finansowy wydatków (dotacja)
Dział Rozdział §
Treść
Zmniejszenia Zwiększenia
852
Pomoc społeczna
450,00 zł
450,00 zł
85219
Ośrodki pomocy
450,00 zł
450,00 zł
społecznej
4010 Wynagrodzenia osobowe
450,00 zł
pracowników
4170 Wynagrodzenia
450,00 zł
bezosobowe
Razem:
450,00 zł
450,00 zł
W załączniku Nr 8 – GOPS Radłów – plan finansowy wydatków
(zadania własne)
Dział Rozdział §
Treść
Zmniejszenia Zwiększenia
852
Pomoc społeczna
717,00 zł
717,00 zł

85219
4010
4040
4110
4120
4170

Ośrodki pomocy
społecznej
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Razem:

717,00 zł

717,00 zł
337,00 zł

7,00 zł
380,00 zł
240,00 zł
470,00 zł
717,00 zł

717,00 zł

4. W załączniku Nr 9– GOK Radłów – plan finansowy wydatków
Dział Rozdział §
Treść
Zmniejszenia Zwiększenia
921
Kultura i ochrona
1.470,00 zł
1.470,00 zł
dziedzictwa narodowego
92109
Domy i ośrodki kultury,
1.470,00 zł
1.470,00 zł
świetlice i kluby
4040 Dodatkowe
470,00 zł
wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia
470,00 zł
społeczne
4270 Zakup usług remontowych
1.000,00 zł
4350 Zakup usług dostępu do
500,00 zł
sieci Internet
4430 Różne opłaty i składki
200,00 zł
4700 Szkolenia pracowników
300,00 zł
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Razem:
1.470,00 zł
1.470,00 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

