ZARZ1\DZENIE NR 32/2008
W6jta Gminy Slawno
z dnia 30 listopada 2008 r.
w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 0
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z p6in.
zmianami) oraz Uchwaly Rady Gminy Nr Xl45/2007 z dnia 28 grudnia
2007 roku w sprawie uchwalenia budzetu - W 6jt Gminy zarzetdza co
nast~puje:

§ 1 Dokonuje si~ zmniejszenia dochod6w budzetu gminy zgodnie
z zaletcznikiem Nr 1
§ 2 Dokonuje si~ zwi~kszenia/zmian w wydatkach budzetu gminy
zgodnie z zaletcznikiem Nr 2
§ 3 Po dokonanych zmianach budzet gminy zamyka si~:
a)
b)

po stronie dochod6w
w tym zadania zlecone
po stronie wydatk6w
w tym zadania zlecone

22
4
22
4

157
181
787
181

150,77
273,97
109,47
273,97

§ 4 Zarzetdzenie wchodzi w Zycie z dniem ogloszenia dotyczy roku
budzetowego 2008 i stanowi podstaw~ do korekty ukladu
wykonawczego.
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Zatqcznik Nr I do Zarzqdzenia Nr 3212008 W6jta Gminy Stawno

Dzial

Rozdzial

Trese

Paragraf

Kwota

Pomoc spoleczna

852
85212
2010

85213

2010
85214
2010

- 205 062,00

ISwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadari bieiqcych
iZ zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych gminie
(zwi'lzkom gmin) ustawami
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re
5wiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re 5wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadari bieiqcych
iz zakresu administracji rZqdowej oraz innych zadari zleconych gminie
(zwiqzkom gmin) ustawami
lZasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i

- 183 350 ,0(
- 183350,00

- 995,00

- 995 ,00
- 20 717,00

Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadari bieiqcych
~ zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie
(zwiqzkom gmin) ustawami

- 20 717,00

- 205

..JT
tefanowski

062,0~

Zahtcznik Nr 2 do Zarz~dzenia Nr 32/2008 W6jta Gminy Slawno

Dzial

Rozdzial

Trese

Paragraf

~olnictwo i towiectwo

010
01030
2850
01095
4300

750
75023

Wartose

O,OC

Izby rolnicze

2000,OC

~platy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych
IwPlyw6w z podatku rolnego

2000 ,OC

Pozostala dzialalnose

-2000,OC

~akup uslug pozostalych

-2000,OC

~dministracja publiczna

O,OC

Urz!;ldy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

O,OC

4120

Skladki na Fundusz Pracy

- 5 OOO,OC

4210

17akup material6w i wyposazenia

- 3 OOO,OC

4410

Podr6ze sluzbowe krajowe

3000 ,OC

4430

R6zne oplaty i skladki

5 000 ,DC

Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego

75075
4210

7akup material6w i wyposazenia

4300

Zakup uslug pozostalych

2000,OC
- 2 000, DC

0,00

Oswiata i wychowanie

801

10333,00

Szkoly podstawowe

80101

O,OC

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen

- 20 OOO,OC

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

- 86 OOO,OC

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

- 30 OOO,OC

4120

Skladki na Fundusz Pracy

- 10 000, DC

4210

Zakup material6w i wyposazenia

150000,00

4240

7akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek

- 10 000, DC

4270

~akup uslug remontowych

- 15 630,OC

4280

~akup uslug zdrowotnych

- 3 OOO,OC

4300

Izakup uslug pozostatych

41555,OC

4350

Izakup uslug dost!;lpu do sieci Internet

- 3 OOO ,OC

4410

Podr6i:e sluzbowe krajowe

- 2 OOO,OC

4440

Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych

4700

Szkolenia pracownik6w

4740

Izakup material6w papierniczych do sprz~tu drukarskiego i urzqdzen
kserograficznych

- 1 OOO ,OC

4750

Izakup akcesori6w komputerowych , w tym program6w i licencji

- 1 OOO,OC

nieb~dqcych

- 222 ,OC

czlonkami korpusu sluzby cywilnej

Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych

80103

1 630,OC
- 1 OOO ,OC

-12100,OC

3020

~ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeJi

- 6 OOO,OC

4010

!wynagrodzenia osobowe pracownik6w

- 7 OOO ,OC

4440

Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych
Gimnazja

80110
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4170

~ynagrodzenia bezosobowe

900,00
13167,00
- 283 ,00
- 3 530 ,00

Zalllcznik Nr 2 do Zarzlldzenia Nr 32/2008 W6jta Gminy Stawno

4240

!Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqiek

10000,00

4280

iZakup uslug zdrowotnych

- 1 OOO,OC

4440

Odpisy na zak!adowy fundusz swiadczen socjalnych

7980,00
0,00

Dowoienie uczni6w do szk6!

80113

4000,00

4010

!wynagrodzenia osobowe pracownik6w

4210

iZakup materia!6w i wyposaienia

4430

R6ine op!aty i sk!adki

750,00

!Zespo!y obs!ugi ekonomiczno-administracyjnej szk6!

100,00

80114

- 4 750,OC

- 1 OOO,OC

3020

!wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen

4270

7akup us!ug remontowych

- 391 ,OC

4280

7akup us!ug zdrowotnych

- 415,00

4300

Zakup us!ug pozosta!ych

8 156,OC

4410

Podr6ie s!uibowe krajowe

4430

R6ine op!aty i sk!adki

4440

Odpisy na zak!adowy fundusz swiadczeri socjalnych

4700

Szkolenia pracownik6w

4740

Zakup materia!6w papierniczych do
kserograficznych

4750

Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w i licencji

- 2 OOO,OC
- 960,00

nieb~dqcych

210,00

cz!onkami korpusu s!uiby cywilnej

sprz~tu

drukarskiego i urzqdzen

Dokszta!canie i doskonalenie nauczycieli

80146
4700

nieb~dqcych

Szkolenia pracownik6w

- 500,00
- 2 OOO,OC
- 1 OOO,OC
- 11 400,OC

cz!onkami korpusu s!uiby cywilnej

- 11 400,00

Pozostala dzia!alnosc

- 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 260,00

4260

7akup energii

4370

Op!ata z tytu!u zakupu us!ug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

- 500,00

4410

Podr6ie s!uibowe krajowe

- 500,00

4440

Odpisy na zak!adowy fundusz swiadczeri socjalnych

3160,00

80195

852
85212
3110

85213

4130
85214
3110

921
92109

- 2 OOO,OC

Pomoc spoteczna

- 205062,00

Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk!adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo!ecznego

- 183 350,00

Swiadczenia spoleczne

- 183350,00

Sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace
niekt6re swiadczenia z pomocy spo!ecznej, niekt6re swiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji
Ispolecznej.

- 995,00

Sk!adki na ubezpieczenie zdrowotne

- 995,00

lZasilki i pomoc w naturze oraz sk!adki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

- 20 717,00

Swiadczenia spoleczne

-20717,00

~ultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby

0,00

4260

!Zakup energii

4300

iZakup us!ug pozosta!ych

5000,00

,

- 5 000,00
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Woiciech ~ tefanowskl

- 205 062,00

