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ZARZĄDZENIE NR W.0050.204.2011
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie ; zmian w budżecie gminy na rok 2011 

Na podstawie art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz 
1240 z późn,zm) oraz w oparciu o paragraf 10 pkt 1 Uchwały Rady Gminy NR BR 0007.1.2.2011 z dnia 27 stycznia 
2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 i oraz w oparciu o Zarządzenie NR W.0050.203.2011 
z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011i w związku z Uchwała Rady Gminy 
Gaszowice z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 

WÓJT GMINY GASZOWICE 
ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE : 

§ 1. Ustala się zmiany w budżecie gminy na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia NR BR 
0007.203.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. 

  

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA ZMN.WYD ZW. 
WYD 

010 Rolnictwo i lowiectwo 400 400 
01008 Melioracje wodne 400 

4270 zakup uslug remontowych 400 
01030 Izby rolnicze 400 

2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów 
z podatku rolnego 400 

750 Administracja publiczna 3.149,14 3.149,14 
75011 Urząd Wojewodzki 3.129,14 3.129,14 

4110 skladki na ubezpieczenie społeczne 3.129,14 
4120 składki na fundusz pracy 130,63 
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.998,51 

75023 Urząd Gminy 20 20 
4420 podróże slużbowe , zagraniczne 20 
4610 koszty postępowania sądowego prokuratorskiego 20 

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000 7.000 
75412 Ochotnicze straże pożarne 7.000 7.000 

4270 zakup uslug remontowych 7.000 
4300 zakup usług pozostałych 7.000 

926 Kultura fizyczna 1.500 1.500 
92601 Obiekty sportowe 1.500 1.500 

4300 zakup uslug pozostałych 1.500 
4260 zakup energii 1.500 

852 Pomoc spoleczna 0,01 0,01 
85295 Pozostała dzialalność 0,01 0,01 

4217 zakup materiałów i wyposażenia 0,01 
4219 zakup materiałów i wyposażenia 0,01 

801 Oswiata i wychowanie 3.500 3.500 
80110 Gimnazja 3.500 

4210 zakup materiałow i wyposażenia 3.500 
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500 

700 Gospodarka mieszkaniowa 8.120 8.120 
70004 Rózne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej 8.120 8.120 
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4270 zakup usług remontowych 6.000 
4300 zakup uslug pozostałych 1.120 
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.120 

§ 2. Ustala się zmiany w budżecie gminy zgodnie z Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 roku 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA ZW. 
DOCH ZMN.DOCH ZW. 

WYD ZMN.WYD 

756 
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od 
innych osób nie posiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem 

89.991,75 

75601 wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.133,89 

0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej 1.133,89 

75615 

wplywy z podatku rolnego , podatku lesnego , podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatków i oplat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

53.180,43 

0310 podatek od nieruchomości 47.427,03 
0320 podatek rolny 2.154 
0500 podate od czynności cywilnoprawnych 1.040 
0910 odsetki od nieterminowych wplat i podatków 2.559,40 

75616 

wplywy z podatku rolnego , podatku lesnego , podatku 
od psadków i darowizn , podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych 

30.156,19 

0310 podatek od nieruchomości 13.427,75 
0340 podatek od środków transportowych 9.646,65 
0430 wplywy z oplaty targowej 3.035,50 

0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
i oplat 4.046,29 

75619 wpływy z róznych rozliczeń 5.521,24 
0970 wplywy z różnych dochodów 5.521,24 

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu panstwa 330.527,81 

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 330.527,81 
750 Administracja publiczna 4.347,85 

75023 Urząd Gminy 4.347,85 
0970 wplywy z różnych dochodów 4.347,85 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.854,21 36.000 

90020 wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
i opłat produktowych 2.854,21 

0400 wplywy z opłaty produktowej 2.854,21 
90015 Oświetlenie ulic placów , dróg 36.000 

4260 zakup energii 36.000 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.134 3.800 

75412 Ochtonicze straże pożarne 2.134 
0870 wplywy z sprzedaży składników majątkowych 2.134 

75416 Straż Miejska 3.800 

2310 Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania 
bieżace na podstawie porozumień (umow) między j.s.t. 3.800 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego 264.726 614.726 
92109 Domy ośrodki kultury , świetlice , kluby 264.726 264.726 
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6639 

dotacjce celowe otrzymaner z samorzadu 
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umow) między 
j.s.t. 

264.726 

6059 wydatki inwstycyjne jednostek budżetowych 264.726 
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350.000 

926 Kultura fizyczna 288.233 288.233 
92601 Obiekty sportowe 288.233 288.233 

6639 
dotacje celowe otrzymane z samorzadu woejwództwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 

288.233 

6059 wydatki inwestycyne jednostek budżetowych 288.233 
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.000 

801 Oświata i Wychowanie 53.000 
80104 Przedszkola 53.000 
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53.000 

OGÓŁEM 99.327,81 883.486,81 118.800 902.959 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


