DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 27 maja 2014 r.
Poz. 5285
ZARZĄDZENIE NR 144/12
BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
(Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Grzegorz Dudzik
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/12
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 19 listopada 2012 r.
Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2012 rok

Dział Rozdział
1

2

§

Nazwa

Plan przed
zmianą

3

4

5

Zmniejszenie Zwiększenie
6

7

Plan po
zmianach
(5+6+7)
8

bieżące
801

80195

Oświata i wychowanie

2 709 091,46

0,00

9 174,00

2 718 265,46

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 146 869,35

0,00

0,00

1 146 869,35

Pozostała działalność

772 261,67

0,00

9 174,00

781 435,67

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

748 019,36

0,00

0,00

748 019,36

24 242,31

0,00

9 174,00

33 416,31

3 213 990,00

0,00

27 688,00

3 241 678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 850,00

0,00

700,00

39 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 700,00

0,00

700,00

6 400,00

337 650,00

0,00

10 500,00

348 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

328 500,00

0,00

10 500,00

339 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

161 850,00

0,00

11 488,00

173 338,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
2020 porozumień z organami administracji rządowej
Pomoc społeczna

852

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

85213

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
2010 oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki stałe

85216

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2030
85219
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w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2030
85295

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

146 750,00

0,00

11 488,00

158 238,00

Pozostała działalność

129 740,00

0,00

5 000,00

134 740,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 000,00

0,00

5 000,00

90 000,00

51 352 417,58

0,00

36 862,00

51 389 279,58

1 301 709,78

0,00

0,00

1 301 709,78

3 456 210,64

0,00

0,00

3 456 210,64

21 000,00

0,00

0,00

21 000,00

54 808 628,22

0,00

36 862,00

54 845 490,22

1 322 709,78

0,00

0,00

1 322 709,78

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2030
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
bieżące razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/12
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 19 listopada 2012 r.
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Uzasadnienie
Dochody
zwiększenia
Dz.801

Dz.852

Oświata i wychowanie

9 174,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z umową Nr 65A/2012 z dnia 23 października 2012r.

9 174,00

Pomoc społeczna

27 688,00

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej, zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe, zgodnie z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego, decyzja Nr 240/2012 z dnia 22 października 2012 r.

700,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych, zgodnie z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja Nr
240/2012 z dnia 22 października 2012 r.

10 500,00

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę
dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę
socjalną w środowisku, zgodnie z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja
Nr 210/2012 z dnia 18 października 2012 r.

11 488,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu dochodów, z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z otrzymaną dotacją celową
z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja Nr 239/2012 z dnia 22 października 2012 r.

5 000,00

Razem

36 862,00

Wydatki
zmniejszenia zwiększenia
Dz.700

Dz.750

Gospodarka mieszkaniowa

294,00

294,00

- rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesienia w ramach posiadanych
środków poprzez zmniejszenie:
- zakupu usług pozostałych 294,00
zwiększenie:
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
294,00

294,00

294,00

Administracja publiczna

700,00

7 700,00

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesienia w ramach
posiadanych środków poprzez zmniejszenie
- zakupu materiałów i wyposażenia 200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00
Zwiększenie:
- zakup usług pozostałych 700,00

700,00

700,00

0,00

7 000,00

Różne rozliczenia

7 000,00

0,00

Rozdz. 75818 uruchomienie rezerwy ogólnej

7 000,00

0,00

38 540,24

47 714,24

550,00

2 050,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie środków na koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego
Dz.758

DZ.801

Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe przeniesienia w ramach posiadanych środków, poprzez
zmniejszenie:
- zakup usług remontowych 550,00
zwiększenie:
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 50,00
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Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe przeniesienia w ramach posiadanych środków w Programie
COMENIUS, poprzez zmniejszenie:
- zakupu materiałów i wyposażenia 17,37
- zakupu usług pozostałych 2 000,00
- podróże służbowe zagraniczne 6 552,87
Zwiększenie:
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 570,24

8 570,24

8 570,24

Rozdz. 80104 Przedszkola przeniesienia w ramach posiadanych środków wraz ze zmniejszeniem
środków, poprzez zmniejszenie:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 000,00
- zakup środków żywności 11 600,00
- zakup usług remontowych 870,00
- zakup usług pozostałych 1 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00
zwiększenie:
- zakup energii 13 570,00
- zakup usług zdrowotnych 100,00

15 170,00

13 670,00

Rozdz. 80110 Gimnazja przeniesienia w ramach posiadanych środków wraz ze zwiększeniem
środków, poprzez zmniejszenie:
- zakupu usług remontowych 5 000,00
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej 2 500,00
- różne opłaty i składki 2 500,00
zwiększenie:
- zakup energii 10 000,00

10 000,00

10 000,00

4 250,00

4 250,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z umową Nr 65A/2012
z dnia 23 października 2012r.

0,00

9 174,00

Pomoc społeczna

0,00

27 688,00

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie planu wydatków na składki na
ubezpieczenie zdrowotne opłacenie za osoby pobierające zasiłki celowe, zgodnie z otrzymaną
dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja Nr 240/2012 z dnia
22 października 2012 r.

0,00

700,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z otrzymaną dotacją
celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja Nr 240/2012 z dnia 22 października
2012 r.

0,00

10 500,00

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia
osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
zgodnie z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, decyzja Nr
210/2012 z dnia 18 października 2012 r.

0,00

11 488,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu ”Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, zgodnie z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
decyzja Nr 239/2012 z dnia 22 października 2012 r.

0,00

5 000,00

46 534,24

83 396,24

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół przeniesienia w ramach
posiadanych środków wraz ze zmniejszeniem środków, poprzez zmniejszenie:
- wynagrodzeń osobowych pracowników 4 000,00
- zakup usług zdrowotnych 171,00
- podatek od nieruchomości 79,00
zwiększenie:
- zakup energii 2 000,00
- zakupu usług pozostałych 2 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00

Dz.852

Razem

