
ZARZĄDZENIE Nr 53/2011
r WÓJT GMINY

MIRZEC
27-220 Mimc, tul. *1 271-3Ch33

woj.

Wójta Gminy Mirzec

z dnia 01 sierpnia 2011 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2O11 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 art, 60 usl, l Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 roku łDz. U. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.).
art,212ust.l pkt, l i 2, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. l i 3 ustawy Ł dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Kr 157, poz.1240).

W6.lt Gminy Mirzec zarządza, co następuje:

§1-

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok, a mianowicie:

1. Łąc/ną kwotę planowanych dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 20 680 zł zgodnie z

załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zwiększa się o k wolę 20 6SU zł zgodnie z

Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.
Zarządzenie wchodzi w ż>cie z dniem podjęcia.

Sporząd^iła: Barszcz UiS7ii]a



Załącznik Kr l

•Jazwajcd nosili i sprawozdawcze^
Nr dokumeniu
Data pod|i;cij
Rodzaj

MIRZEC

Zarządzenie Nr 53/2011
20l1^&r01

Plan dochód ńw

Dział

a 52
Rozdział

35214

Paragraf

ZD30

Treść

Pomoc społeczna

Zasiłki i pomccw naturze oraz okładki na ubezpieczenia emerylalne i renlowie

Detacja caloi\e olrzyrnane z budżetu pańslwa na resfizaci? własnych zadań
a lezących gmin ',zwiflih6^. Qm ni

Kwota

20 580,00

20 630 QC

20 630 .OC

?fl7^m 20 630,00

: Barszcz



Załącznik Nr 2

••Jazwa jednosllii sprawozdawczej WiTZEC

•Jr JiiKiimiTiIiŁ ^arządz9iiio Nr 53/2011

]£W podjęcia £011-03-01

łodzaj ^fao wydatków

Dział

010

HHJ

758

«Z

Rozdział

01010

60078

75818

85214

Paragraf TreSć

{Rolnictwo i łowiectwo
Inlraslruklma wodociągowa i 1 1 1 ./,|i wsi

4430 Rożne opłaly i skfadki

[Transpurt i %xność

U5uwanje akufrów kl^ak żywiołowych

4170 |"Vyn ag rodzenia bezosobowe

[Róy.nc ro/ lic/cni a
Rezerwy uu iii • i • !•••«••

4S10 Rezerwy

| Pomoc spułtt/na
pasNki 1 pomoc w nafurze oraz skJadki na ubezpieczenia
Jsrneiylalne i renlowe

3110 [Świadczenia społeczne

Warlość

1 410,00

1 410.00

1 41 0,00

2 200,01,

2 20D.OC

2 200, DC

-3610,00

-a 610,00
-3610.00

20 630,00

20 6BD.OC

20 eao.oc

Razem : 20680, 00

Sporządziła: Barszcz Urszula



O B J A Ś N I E N I A

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 20 680 zł
w tym:

w dziale 852 - Potnof społeczna

w rozdziale 8521*1— Zasiłki i pomoc w naturze or#z składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.1.3111.4.71.2011 z dnia 28 lipca 2011

roku o kwotę 20 680 zł \powy&gza dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat

zasiłków okresowych '» części gwarantowanej z budżetu państwa}.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 20 68O zł
w tym:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz skJadkr na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

w § 3110 - Świadczenia społeczne

na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111 4.71.2011 z dnia 23 lipca 2011

roku o kwotę 20 680 zł (powyższa dotacja przeznaczona jesl n& dofinansowanie wypłat

zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa}.

3. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetu gminy:
Zwiększa afę;

a| w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w g 443- Różne opłaty i składki

o kwotę l 410 zł (opłata za wieczyste u£ytkoyjame ynintów na c&!e nieleśne za rok 201J r. na
rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach ',

b) w dziale 600 - Transport i (ącznoać

w rozdziale G007S- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w § 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe

o kwotę 2 200 zł [oprfu^twanie warunków tech/isczrmch na zadanie remont drogi gminnej Nr

347001- Gadka do ląkprzez osobę fizyczną \

Zmniejsza śle:

a) w dziale 75S - Różne rozliczenia
w rozdziale 7581& - Rezerwy ogólne i celowe

w §4810- Rezerwy

o kwotę 3610 xl (w związku z wynikającymi zwiększeniami w/w zadań zgodnie z
przedłożonymi notatkami służbowymi pracowników z dnia 01 sierpnie 2011 roku}

Sporządziła: Barszcz Urszula


