
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr SG.0050.560.2018
Burmistrza  Zdzieszowic

                                                          z  dnia 21 sierpnia  2018r.

w  sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2018 r.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432 ) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz.1000) Burmistrz Zdzieszowic
postanawia:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów                                                                           o kwotę: 129.630,71 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie                                                                o kwotę: 129.630,71 zł
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                        o kwotę: 129.630,71 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Dochody bieżące                                                                                             o kwotę: 129.630,71 zł
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na                             o kwotę: 129.630,71
zł
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1
pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych. 
 

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków                                                                          o kwotę: 129.630,71 zł

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                                o kwotę: 129.630,71 zł
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                       o kwotę: 129.630,71 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wydatki bieżące – zadania zlecone                                                                o kwotę: 129.630,71 zł
1. wydatki jednostek budżetowych                                                                o kwotę: 129.630,71 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1
pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r.



o finansowaniu zadań oświatowych), w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                              o kwotę:     1.283,44 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                           o kwotę:     1.073,56 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                                 o kwotę:        183,58 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                                 o kwotę:         26,30 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                o kwotę: 128.347,27 zł
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek                                          o kwotę: 128.347,27 zł
w tym:
a) PSP nr 1 – 32.541,30 zł
b) PSP nr 2 – 26.413,20 zł
c) PSP nr 3 – 40.264,48 zł
d) PSP Januszkowice – 5.707,35 zł
e) PSP Krępna – 4.113,45 zł
f) PSP Żyrowa – 11.622,60 zł
g) Gimnazjum – 7.684,89 zł   

§ 3.

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: 129.630,71 zł

w dz. 801 – Oświata i wychowanie                                                                 o kwotę: 129.630,71
zł
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                         o kwotę: 129.630,71
zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Dochody bieżące                                                                                              o kwotę: 129.630,71
zł
§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na                             o kwotę: 129.630,71
zł
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1
pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych. 

2)Zwiększyć plan wydatków                                                                          o kwotę:     1.283,44 zł

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                                 o kwotę:     1.283,44 zł



rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                        o kwotę:     1.283,44 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wydatki bieżące – zadania zlecone                                                                o kwotę:     1.283,44 zł
1. wydatki jednostek budżetowych                                                                o kwotę:      1.283,44 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                             o kwotę:       1.283,44

zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                                          o kwotę:       1.073,56
zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                               o kwotę:          183,58 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                               o kwotę:           26,30 zł

2. PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  
    1) Zwiększyć plan wydatków                                                                         o kwotę:     32.541,30
zł
    

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                                o kwotę:    32.541,30 zł
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                       o kwotę:    32.541,30 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wydatki bieżące – zadania zlecone                                                               o kwotę:    32.541,30 zł
1. wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:    32.541,30 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:    32.541,30 zł 

     § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek                                        o kwotę:    32.541,30 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1
pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych).

3. PSP nr 2 w Zdzieszowicach

    1) Zwiększyć plan wydatków                                                                         o kwotę:    26.413,20 zł
    

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                                o kwotę:    26.413,20 zł
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                       o kwotę:    26.413,20 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wydatki bieżące – zadania zlecone                                                               o kwotę:    26.413,20 zł
1. wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:    26.413,20 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:    26.413,20 zł 

     § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek                                        o kwotę:    26.413,20 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 



podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1
pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych).

4. PSP nr 3 w Zdzieszowicach

    1) Zwiększyć plan wydatków                                                                         o kwotę:    40.264,48 zł
    

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                                o kwotę:    40.264,48 zł
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                       o kwotę:    40.264,48 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wydatki bieżące – zadania zlecone                                                               o kwotę:    40.264,48 zł
1. wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:    40.264,48 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:    40.264,48 zł 

     § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek                                        o kwotę:    40.264,48 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1
pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych).

5. PSP w Januszkowicach

    1) Zwiększyć plan wydatków                                                                         o kwotę:      5.707,35 zł
    

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                                o kwotę:      5.707,35 zł
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                       o kwotę:      5.707,35 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wydatki bieżące – zadania zlecone                                                               o kwotę:      5.707,35 zł
1. wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:       5.707,35 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:       5.707,35 zł

     § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek                                        o kwotę:      5.707,35 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1
pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych).



6. PSP w Krępnej

    1) Zwiększyć plan wydatków                                                                         o kwotę:      4.113,45 zł
    

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                                o kwotę:      4.113,45 zł
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                        o kwotę:      4.113,45
zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wydatki bieżące – zadania zlecone                                                                o kwotę:      4.113,45 zł
1. wydatki jednostek budżetowych                                                                o kwotę:      4.113,45 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               o kwotę:      4.113,45 zł

     § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek                                         o kwotę:      4.113,45 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1
pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych).

7. PSP w Żyrowej

    1) Zwiększyć plan wydatków                                                                         o kwotę:    11.622,60 zł
    

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                                o kwotę:    11.622,60 zł
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                       o kwotę:    11.622,60 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wydatki bieżące – zadania zlecone                                                               o kwotę:    11.622,60 zł
1. wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:     11.622,60 zł
1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:     11.622,60 zł

     § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek                                        o kwotę:     11.622,60 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1
pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych).



8. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach

    1) Zwiększyć plan wydatków                                                                         o kwotę:     7.684,89 zł
    

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                                o kwotę:      7.684,89 zł
rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego                       o kwotę:      7.684,89 zł
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
Wydatki bieżące – zadania zlecone                                                               o kwotę:      7.684,89 zł
1. wydatki jednostek budżetowych                                                                o kwotę:      7.684,89 zł

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                               o kwotę:      7.684,89 zł
     § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek                                        o kwotę:      7.684,89 zł

(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1
pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych).

   
§ 4.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


