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ZARZĄDZENIE NR W.0050.98.2011
WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2011 

Na podstawie art. 247 ust.1 oraz art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 
2009 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 w związku z zarządzeniem Nr 
w.0050.97.2011 z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 

WÓJT GMINY GASZOWICE 
ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE : 

§ 1. Ustala się zmiany w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia NR W.0050.97.2011 
z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA ZMN. 
WYDATKI 

ZWIĘKSZENIE 
WYDATKI 

750 Administracja publiczna 27.650 27.650 
75023 Urząd Gminy 27.650 27.650 

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.150 
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 20.000 
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500 
4300 zakup usług pozostałych 27.650 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000 5.000 
75412 ochotnicze straże pożarne 5.000 5.000 

4270 zakup usług remontowych 5.000 
4300 zakup usług pozostałych 5.000 

851 ochrona zdrowia 8.000 8.000 
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.000 8.000 

4170 wynagrodzenia bezosobowe 8.000 
4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.000 
4300 zakup usług pozostałych 2.000 

801 Oświata i wychowanie 10.499,19 10.499,19 
80110 Gimnazja 10.499,19 10.499,19 

4211 zakup materiałów i wyposażenia 399,19 
4301 zakup usług pozostałych 8.000 

4361 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400 

4411 Podróże służbowe krajowe 1.500 
4431 różne opłaty i składki 200 
4421 podróże służbowe, zagraniczne 10.499,19 

§ 2. Ustala się zmiany w budżecie gminy na rok 2011 zgodnie z paragrafem 2 i 3 zarządzenia 
NR.W.0050.97.2011 z dnia 12 lipca 2011 roku 

 
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA ZW.DOCH ZW.WYD 
750 Administracja publiczna 14.460 14.460 

75011 Urząd wojewódzki 225 225 

2010 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(zwiazkom gmin) ustawami 

225 
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4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 225 
75056 spis powszechny i inne 14.235 14.235 

2010 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami) 

14.235 

3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 10.000 
4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2.235 
4120 składki na fundusz pracy 2.000 

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


