Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG.0050.138.2012
Burmistrza Zdzieszowic
z dnia 24 lutego 2012r.

w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.
Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17,
poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r.
Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011r.Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,
poz.777, Nr 217, poz.1281 ) oraz art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz.835, Nr
152 poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r.Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr
234, poz.1386, Nr 291, poz.1707 ) Burmistrz Zdzieszowic postanawia :
§ 1.
Zwiększyć plan dochodów

o kwotę:

4.200 zł

w dz.852 – Pomoc społeczna
o kwotę:
rozdz.85295 – pozostała działalność
o kwotę:
Dochody bieżące
o kwotę:
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2011r.

4.200 zł
4.200 zł
4.200 zł

§ 2.
Zwiększyć plan wydatków

o kwotę:

4.200 zł

w dz.852 – Pomoc społeczna
rozdz.85295 – pozostała działalność
Wydatki bieżące – zadanie zlecone
1.świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 3110 – świadczenia społeczne
( dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą
Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.)

o kwotę:
o kwotę:

4.200 zł
4.200 zł

o kwotę:
o kwotę:

4.200 zł
4.200 zł

§ 3.

2

Zmiany dokonane w § 1 i 2 powodują zmiany w planie finansowym po stronie dochodów i
wydatków w n/w jednostkach :
1.Urząd Miejski
1)Zwiększyć plan dochodów

o kwotę:

4.200 zł

w dz.852 – Pomoc społeczna
o kwotę:
rozdz.85295 – pozostała działalność
o kwotę:
Dochody bieżące
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
o kwotę:
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2011r.

4.200 zł
4.200 zł
4.200 zł

2.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1)Zwiększyć plan wydatków

o kwotę:

4.200 zł

w dz.852 – Pomoc społeczna
rozdz.85295 – pozostała działalność
Wydatki bieżące – zadanie zlecone
1.świadczenia na rzecz osób fizycznych
§ 3110 – świadczenia społeczne
( dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą
Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r.)

o kwotę:
o kwotę:

4.200 zł
4.200 zł

o kwotę:
o kwotę:

4.200 zł
4.200 zł

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie
internetowej gminy Zdzieszowice.

