
    Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr SG.0050.102.2019
      Burmistrza  Zdzieszowic

                                                                z  dnia 19 czerwca 2019 r.

 w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie finansowym budżetu Gminy  Zdzieszowice na 2019 r.

      Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt 4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o  samorządzie  gminnym
( Dz.U. z 2019 r.poz.506 ) Burmistrz  Zdzieszowic  postanawia :

§  1.

     Na  podstawie  uchwały Nr IX / 88  / 2019 Rady  Miejskiej w  Zdzieszowicach z  dnia 18 czerwca
2019 r. dokonuje  się  zmian w  planie finansowym budżetu  na 2019 r. w  n/w jednostce :

1.Urząd Miejski

1)Zwiększyć plan dochodów                                                                        o kwotę:      89.929,00 zł

     w dz.756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  o kwotę:       89.929,00 zł
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem
rozdz.75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od  o kwotę:       89.929,00 zł
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dochody bieżące                                                                                          o kwotę:      89.929,00 zł
§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach      o kwotę:      89.929,00 zł
lokalnych
-zwrot utraconych dochodów w 2018 r. z tytułu zwolnienia z podatku
od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-
rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach 
ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele
prowadzenia badań i prac rozwojowych

2)Zwiększyć plan wydatków                                                                       o kwotę:       90.929,00 zł

w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                        o kwotę:      22.929,00 zł
rozdz.70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej             o kwotę:      22.929,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:      22.929,00 zł
1.wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:       22.929,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:       22.929,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych                                                             o kwotę:      22.929,00 zł
a)pozostałe usługi remontowe                                                                      o kwotę:      22.929,00 zł

w dz.750 – Administracja publiczna                                                            o kwotę:      40.000,00 zł
rozdz.75023 – Urząd Miasta                                                                        o kwotę:       40.000,00 zł
Wydatki majątkowe                                                                                     o kwotę:       40.000,00 zł
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            o kwotę:       40.000,00 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             o kwotę:       40.000,00 zł
1)przebudowa głównego zasilania z wydzieleniem dodatkowego układu  o kwotę:       40.000,00 zł
pomiarowego w budynku Urzędu. 
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    w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          o kwotę:       10.000,00 zł
rozdz.90095 – pozostała działalność                                                           o kwotę:       10.000,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:      10.000,00 zł
1.wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:       10.000,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:       10.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                                o kwotę:      10.000,00 zł
a)sprzątanie szaletu                                                                                       o kwotę:      10.000,00 zł

w dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                               o kwotę:       8.000,00 zł
rozdz.92195 – pozostała działalność                                                             o kwotę:       8.000,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:        8.000,00 zł
1.wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:        8.000,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:        8.000,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych                                                             o kwotę:        8.000,00 zł
a)remont sali, estrady oraz schodów ewakuacyjnych w budynku remizy    o kwotę:       8.000,00 zł
strażackiej w Jasionej.

w dz.926 – Kultura fizyczna                                                                        o kwotę:       10.000,00 zł
rozdz.92695 – pozostała działalność                                                            o kwotę:      10.000,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:       10.000,00 zł
1.wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:       10.000,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:       10.000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                   o kwotę:        8.500,00 zł
a)SM Piastów II – zakup urządzeń siłowych do ćwiczeń na wolnym          o kwotę:        8.500,00 zł
powietrzu
§ 4300 – zakup usług pozostałych                                                                o kwotę:        1.500,00 zł
a)SM Piastów II – wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej         o kwotę:        1.500,00 zł
do zgłoszenia urządzeń siłowych organowi budowlanemu

3)Zmniejszyć plan wydatków                                                                      o kwotę:       10.000,00 zł

     w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                          o kwotę:      10.000,00 zł
rozdz.90095 – pozostała działalność                                                            o kwotę:      10.000,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:      10.000,00 zł
1.wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:       10.000,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:       10.000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                  o kwotę:       10.000,00 zł
a)środki do dyspozycji SM                                                                           o kwotę:      10.000,00 zł

4)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

2.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

1)Zwiększyć plan dochodów                                                                       o kwotę:         2.536,00 zł

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                              o kwotę:         2.536,00 zł
rozdz.80101 – szkoły podstawowe                                                              o kwotę:         2.536,00 zł



3

Dochody bieżące                                                                                          o kwotę:         2.536,00 zł
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów        o kwotę:         2.536,00 zł

     ( odszkodowanie)

2)Zwiększyć plan wydatków                                                                       o kwotę:         2.536,00 zł

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                              o kwotę:         2.536,00 zł 
rozdz.80101 – szkoły podstawowe                                                              o kwotę:         2.536,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:         2.536,00 zł
1.wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:         2.536,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:         2.536,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych                                                             o kwotę:        2.536,00 zł

3)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

3.Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach

1)Zwiększyć plan dochodów                                                                       o kwotę:         1.445,00 zł

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                              o kwotę:         1.445,00 zł
rozdz.80101 – szkoły podstawowe                                                              o kwotę:         1.445,00 zł
Dochody bieżące                                                                                          o kwotę:         1.445,00 zł
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów        o kwotę:         1.445,00 zł
(odszkodowanie )

2)Zwiększyć plan wydatków                                                                       o kwotę:         1.895,00 zł

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                              o kwotę:         1.445,00 zł
rozdz.80101 – szkoły podstawowe                                                              o kwotę:         1.445,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:         1.445,00 zł
1.wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:         1.445,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:         1.445,00 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych                                                            o kwotę:         1.445,00 zł

w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                           o kwotę:             450,00 zł
rozdz.85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze                     o kwotę:             450,00 zł
motywacyjnym
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:            450,00 zł
1.świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      o kwotę:            450,00 zł
§ 3240 – stypendia dla uczniów                                                                   o kwotę:            450,00 zł

3)Zmniejszyć plan wydatków                                                                      o kwotę:            450,00 zł

w dz.801 – Oświata i wychowanie                                                              o kwotę:            450,00 zł
rozdz.80101 – szkoły podstawowe                                                              o kwotę:            450,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:            450,00 zł
1.wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:            450,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:            450,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                  o kwotę:            450,00 zł
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4)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

4.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1)Zwiększyć plan wydatków                                                                       o kwotę:              90,00 zł

w dz.852 – Pomoc społeczna                                                                       o kwotę:             90,00 zł 
rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia                                                                  o kwotę:             90,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:             90,00 zł
1.wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:             90,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:             90,00 zł

     § 4580 – pozostałe odsetki                                                                           o kwotę:             90,00 zł

2)Zmniejszyć plan wydatków                                                                      o kwotę:             90,00 zł

w dz.852 – Pomoc społeczna                                                                       o kwotę:             90,00 zł 
rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia                                                                  o kwotę:             90,00 zł
Wydatki bieżące                                                                                           o kwotę:             90,00 zł
1.wydatki jednostek budżetowych                                                               o kwotę:             90,00 zł
1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                              o kwotę:             90,00 zł

     § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      o kwotę:             90,00 zł

3)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

5.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

6.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

7.Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.
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8.Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

9.Publiczne Gimnazjum

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

10.Publiczne Przedszkole Nr 2

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

11.Publiczne Przedszkole Nr 3

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

12.Publiczne Przedszkole Nr 5

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

13.Publiczne Przedszkole Nr 6

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

14.Publiczne Przedszkole w Żyrowej

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

15.Żłobek Samorządowy

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
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„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

16.Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

17.Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny

1)W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragraf „4120 Składki na Fundusz Pracy” 
otrzymuje brzmienie:
„4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych”.

§  2. 

     Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  na  stronie  
internetowej  gminy  Zdzieszowice.
 

                                                                 
                                                                                                                         


