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Gmjny i N4iaslil

I

Węgliniec

Z atządzenie

nt t39/2076

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 30.12.201.6r .

w sprawie zmian w budźecie
Na Padstay,ie d ']Blls! 2 pkt 1) ustcrw| z dnid E marca ]990r o 'samclrządzie g1in yx1(t.i. Dz'U' z 2()]ór.'
poz'116z późn'znl')' ąrt' 222 i 257 uslawy z dnia 27 sierynią 2009l' o.finansach publicznych (t' j' Dz. f]' z
2016l' poz'1870) ardzs11ust.2i3 uchwaly Rady Miejskiej Węglińca nr I69/XJ}/15 z dnia 15.12'201sroku
h sprdwie budżetu Gniny Węglifiiec na lok 2a16 B ftnistz Gmin! i Miasta węgliniec zaĘqilzd, co
następuje:

s1

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy węgliniec na 2016rok zgodnie Ż
zalacu ni\icn n' l do fln'śjt,,ego,/ar,,ąd,.enia

1'
2.

s2

Ustala się p]an dochodów z t}'tufu zadan zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszego Zarządzenia'
Ustala się plan wydatków z t}'tułu zadan zleconych Gnrinie zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego Zarządzenia.

s3
Plan po zmianach na 2016r. wynosi:
- po stronie dochodów 31.367.2l4,90zł,
I

.960.7 \9

- po

'01zł

stronie \ł}'datków 33.561.612'90zł,

5.20Ż.781,00zł

w tym: biężące -

w tymI

bieżące -

2'9.406'495,86zł' majątkowe 28-358.825.90Żł, majątkowe-

s4
Zarządzenie wchodzi rv życie z clniem wydania'

Grni

Uzasadnienie
ws

1

dokonuje Śię zmian planu wydatkórv o kwotę 0'002ł' z tego:

l. Zmniejszenia o kwotę 101.560'002ł:

1']' Dzia1 600, rozdział 60016 o kwotę 24'000,00zł przesunięcie niędzy $$ klasyfikacji

budżetorvej

wydatków na podstawie pŹewid}'lvanego $ykonania do końca br'

1.2. Dzia1 750 o kwotę ]2.650,00zł- przesunięcie między sśklasyfikacji budżętowej wydatkórv na
podstawie przewidy1vanego rł1,konania do końca br., z tego:
a) rozdział 75023 o kwotę 6.550'00zł
b')rozdział 75075 o kwotę 5.000'002ł
c) rozdział 75095 o kwotę ].] 00'00zł
1'3 ' Dział 154, rozt]ział'/ 5'1l6 o kwolę 912,00Zł- przesunięcie między s$ klasyfikacji budżetolvej wydatkórv
na podstawie prze\!idy}'anego wykonania do końca br'(korękta odpisu na ZFSs)
] '4' Dział 801 o kwotę 26'569,00zł przesunięcie międry rozdziałami i paragrafar'ni klasyfikacji budŻetowej
na podstawię wnioskó\ł dyrektorówjędnostek i przewjdy'lvanego wykonania do kollca br'' z tęgoI
a) rozdział 80l01 o k$otę

-

] ]

12.ll1,00zł'ztego:
szkół węgliniec

-'168,00zł_ w Zespole

zs

3020-0-582'00zł'

s

3020'2-20,00zł,

s

4010N-

]'87j'00zł, s 4010 Ao'1'600'00zł, $ '1] 20N-3 09,0 0zł' $ 41 2 ohala-7j,00zł, $42 0-j.208,0 0zł' $4410]
'803,00zł na ł 40IohaIa-73'00Zł' s4l ]0N-5.21?'00zł' ! 42 ] ohala-3.000,00zł' $ 4300 208'00zł oraz \łTdatki
1

w rozdŻiale 80l 03 $'10 J 0N-1.424,00zl' $ 4] ] 0N-2,00zł oraz s4440-l'544'00zł

- 557'007-ł- w Zespole szkół RusŻów z s 4010N-444,00zł, $ 4210-80.00Zł'|
'14l0-3j'00zł na s4430'
1-557.00zł'
'86,002ł \\ szkole Podstawo\ł'ej w Czenvonej wodzie Z ś40l0N-86.00z] na s
'{4'{0- 86.00zł,
b) IozdŻiał 80]0] o kwotę ].5 ] 8.00zl,ztego|
- ].5] 8.00zl $ZespoleSzkółRuszó\\'Ż$40I0N-l'5]8'00złnas4110N-856,00złi$4440'662'00Żł
c) rozdział 80l0'l o k\\'otę l.710,00zł _ przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowcj na
podsta$ie $niosku Dyrcktora Przedszkola Miejskiego w Węg]ińcu_ z ś3020 0 270,00zł, 40] 0,Ąo-90'00zł' $
4110N_160,00zł' $'11l0Ao-230.00z1, $4120N-560'00z1'$4]20Ao_,{00,00zł na s40]0N-].080'00zł i 44'106]0.00Ż].

d) rozdŻiał 80] ]0 o kwotę 6.l98.00zł, Ztcgo:
'2'060'00zł- w Zespole szkół węgliniec z $ 3020-0-592'00zł' $ 4010Ao-3 60,00zł, $'l]20N_

509.00zł' $ 4120-Ao-434,00zł. s4360-1ó5'00zł na $ 4010N- 2.060'00zł,
'{'138,00zł' w Zespole szkół Ruszów Ż $ 40l0N'1'844'00zł, s4270-j80.00zł,Ą 4430-1-l'9I4,00zł,
na $4l]0N-l'758.002ł' $ 42]0_9,00zł's 4300_250.00z], s 41]0-33,00Żł' $'14'10-86.00zł oraz \Ą}datki w
rozdzia]e E0]0] - s12]0_]2].00z-ł's,{430 1_1'357,00zł' s 44'ł0_444,00Żł i$ 4700_80'00zł
c) rozdział 80l48 o kv\olę 2]0'00zł- przesunięcie rniędz} roŻdzialami i paragrafani klas},fikacj i budżetowei
na Podstawie \rniosku Dyrektola Ptzedszkola Miejskiego w Węglilicu- Z \ 'l0lo- 270'00z] na \Tdatki w
IoŻdZiale 80l04 $4'l40-270,00Ż].
t) rozdział 80]49 o k\\otę 400,00zł - przesunięcie między rozdziałami i paragralami klasyfikacji budżetowej

$

Zespole szkół Węglinieo-

z $ 4010_200'00zl i s

41] 0-200,00zł na wydatki w rozdziale 80103

386'00Żł i wydatki w roŻdZiaIe 80l06 $ '10l0N- 1'1,00zł
i) lozdział 80] 50 o kwotę 4'362.00z]. z tegoI

s 4'140-

,{120 330'00Żł na
'{']56.00Zł w Zesl]olc sŻkół Wqgljnicc z $4010 3'098'00zł' $ '1ll0_728.00zł i
,lll0N_8'l'00zł'
wydaLki rł,r'ozdziale 80l06 $:10l0N-452'00Żl' s
Ą 4]20N_l],00zl oraz wydatki *,rozdzia]e
80 ] L0 $ 3020 2 20.002ł' s 40l0N'l '987'00Żł' $ 1] l0N 1',l35'00złi$ 4j00_1ó5,002ł.
-206'0ozt w sŻkole Por1starvorłej lv Czerwonej Wodzie _z $4010N_206,00zł na s 'l] ] 0_ 206'00zł,
l'5'Dział 85l, rozdział E5]54 o kwotę 40,00zl- przesunięcie niędzy $$ klasyfikacji budżetowej rla
podstawie *,lliosku Kierorvnika MGoPS w Węglińcu
1.6' Dzia] 852 o kwotę 33.505'00Żł - przesunięcie nriędŻy rozdzialami i paragrafami klasyfikacji budżetolvej
na podstawie lvDiosku Kierownika MGOPs \\, Węglińcu, z tego:
a) rozdział 85202 o k\\'otc 3l360'00zł- Przesunięcie rrriędz1' rozdziałami i paragrafani klasyfikacji
budŹeto\\'ei ( do rozdzia]u 8520,1)

b) lozdział

852ll o k".otę l06.00zl-

106,0021 na $ 4210-106,0021)

przesunięcie niędzy paragra1'ami k]as]'fikacii lrudżetowej ( z s 4]00_

c) lozdział 852l2 o kwotę l'853,00zł- przesunięcie rniędzy paragrafami klasyfikacji budŹctowej (Ż s '1260_
l' 1 87,00zł, $ 4300-23'1'00Żł, ii'1400-432,00Zl na $ 4210_1'853'00zł)
d) rozdział 85219 o kwotę 186,00Żl- przesunięcie między paragrafimi k1asyfikacji budżetowei (z ś4120_
6,00z] i s 1300-]80,00złna s 4l ]0-6,00z1 i $ 4]00-180'00Zł)
l'7' DŻiał 854, rozdział 8540] o kwotę ó'14,00Żł- przesunięc;e między s$ klas}fikacji budżetowej 1\}datkólv
na podstawie prze\\,id}'wanego wykonania do końca br' !v Zespo1e Szkó] rv Węglińcu
] '8' Dział 900 o k\\otę 2'740.00Z1- przesunięcie między ss k]asyfikacji budżetowej wydatków na podstawie
plzewid}wanego llykonania do końca br', z tęgo.
a) IozdŻiał 90002 o k\\,otę 240,00zł
lr) rozdział 900l5 o kwotę 2.500'00zl
1.9' Dziet 926, rczdziat 92601 o kwotę 500,00zł'przesrrnięcie międry $$ k]asyfikacji budżętoNęj \łf'datków
na podstawie plzeuidyrvanego ulkonania do korica br

Zrviększenia o krł'otę l0l.5ó0'00uł:
Dział 600. rozdział 60016 o k\łotę 24'000,00zł- przęsunięcie między ss klasyfikacii budżetowej
$'}'datkó\Ą na podstawie pże\łidF'ancgo $}konania do kor'rca bl'
2.2. Dzlał'75a o kwotę ]2.650.00zl- prŻesunięcie między ss klasytikacji budżctot'ei \łydatkó\ł na
podstawie prze\ł idy\\,anego wykonania do kolica br.' z tego:
a) rozdział 75023 o k\\,otę 6.550.00zł
b) rozdzial750]5 o k"olę 5'000'00Zł
c) rozdzial75095 o k\!otę I' l00,00zł
2.j. Dziłł754, rozdział 75'1l6 o kwotę 912'00zł- przesunięcie między {s klasyfikacji budżetowej wydatków
na podstawie przewid)lvanego wykonania do korica br.(korekta odpisu na ZFSS)
2.

2.].

21' Dział 80l

o k$otę 26.569,002ł przesunięcię nlięd4/ rozdzia1ami i paragrafami klasyfikacj i budżetowej
na podstawie wniosków d}'rektÓrótvjednostek i przewidyvanego wykonania do korica br', z tego:
a) rozdział 8010] o kwotę ] ]']'l3,00zł, z tego:

- 8''198,00zł- w Zespole szkół Węgliniec na $ 40]0hala-73,00zł. $4] 10N-5'217,00zł, s4210hala3.000,00z1' $ 4300-208.00zł
- 2'559'00zł_ w Zespole szkół RLlszów a ś44301 1'91'{,00z]' s 4270 121'00Zł'$ 4410-144,00ż i
$'1700-80'00zł

-86'00ZŁ w SŻkole Podstawowcj w Częrwonej Wodzie -z s40] 0N-86,00zł na s 4'140- 86.002ł'
o] r^/d/idl 80 0j ^ k\^lę l 8_4.00/| ./ |<!o
_ l.5 ] 8,00z]- rl Zespole Szkól Ruszów z $
'1010N-1'5l8'00zl na $ 41 10N-856,00zł i s '1'140-662'00zł
- 3'356,00zł w Zespole Szkół Węgliniec na s '{010N- 1''{2'{,00zł, s4110N 2,00Żł, ś4'{40- l .93 0,00zł,

c) rozdział 80l0'l o k\rotę 1'980'00Zł przesunięcie między rozdziałami iparagrafami klasyfikacji

budżetowej na podstawie rvniosku Dyrektora Przedszkola Micjskiego w Wę8lińcu na ś4010N 1'080'00zł i
4140'900'00Żł'
d) lozduiał 80]06 o kwotę 563.00zl w Zespole szkól węgliniec na s'l0]0N-466,00zł' s41i0N-84,00zł'
N,l

]

20-13'00zł,

rozdzjał 801 l0 o kwotę 7'80],00z], z tego:
5.667'00zł' \ł' Zespo1e Szkół węgliniec na s3020'2-20'00zł, s'1010N- 4'047'00Żł'$ 'lll0Nl'4]5'00zł, $ 4300-] ó5,00zł
- Ż'136.0azl- rł'Zespole Szkól RusZó\\'na s4110N 1'758,00zł, s 4210 9'00Żł's'1300-250'00Żł.$
14] 0-33.00zł' $'1440-86,00zł
0 rozdzial80]50 o kwotę 206,00zł' z tego:
-206'00ZŁ w Szkolę Podsta*,owej w czerwo ej wodzie z s40 i 0N'206'00zł na ś'{110' 206,00zł,
2'5'DZiał 85]' xlzdział 85l54 o k$otę 40'00z1- plzesunięcie między $$ klasyfikacji budżeto\łej na
podsta*,ie wniosku Kielownika MGoPs \ł Węglińcu
2'6' Dział 852 o kwotę j3'505,00zł _ przesunięcie między rozdziałami i paraglafami klasyfikacji budżetowej
na podstawie wniosku Kiercwnika MGoPS w węgliiicu. z tego;
a) rozdział 85204 o k\\otę 3 ]'360,00zł- przesunięcie między rozdziałarrri i patagrafami klasyfikacji
budżetowęj ( z rozdziału 85202)
b) rozdział 85211 o kwotę ]06,00zł_ przesu]lięcie niędzy palagrafani klasyfikacji budŹetowej ( z $ 4300_
]06,00z1 na $ 42l0- I06.00zł)
c) rozdŻiał 85212 o kwotę 1'853'00zŁ przesunięcie miedą paragrafami klasyfikacj i budżetowej (z $'1260] ' ] 87'00zł, s 4300-231'00z]' $'1400-4]2,00zł na s 4210-1.853'00zł)
d) rozdział 85219 o kwotę 186'00zł przesunięcie międŻy paragnlani klasyfikacji budżetowej (Z s 4120
6,00Zł i s 4300 180,00z] na s 4I l0-6,00zł i ś4700-lE0.00z1)
2'7' Dział 854. lozdział 8540l o kwotę 644.00zł- przesunięcie międŻ""- śsklasyfikacii budżeto$,ej *ydatkó\ł'
na podstawie przc\łidywanego w}konania do końca br- w Zespole szkół w Węglilictl
2'8' Dział 900 o kwolę 2'740'00zł' przesunięcie międł śsklasyfikacji budżeto\Ą'ej wydatków na podstawie
przewid}.$'anęgo \ł'vkonania do kolica br.' z tego:
a) rozdział 90002 o kwotę 240.00zł
b) rozdŻiał 900] 5 o k\Ąotę 2'500'00zł
Ż.9. Dz.ia1926, rczdŻjal9260l o k\łotę 500'00zł- przesunięcie niędz1'$s klas}'fikacji budżeto\łej *'ydatków
e)

na podstelvie przę\'id}'wanego \\,}'konan]a do końca br

tporz. J.Ztn isza

tel. 757711135 łj'10

