
 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 683/2014 

B U R M I S T R Z A  W O Ł C Z Y N A 

z dnia 28.11.2014r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy  na rok 2014. 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 

2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). 

BURMISTRZ WOŁCZYNA 

Postanawia  

§1 

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 zgodnie z otrzymaną informacją o 

zmianie dotacji celowych na zadania zlecone. 

1.Zwiększa się dochody : 32.679 zł, w tym dochody bieżące: 32.679 zł 

Dział 852-Pomoc społeczna- 32.679 zł 

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 32.659 zł  

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami- 32.659 zł 

Rozdział 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- 20 zł  

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami – 20 zł 

2.Zmniejsza się dochody : 5.229,78 zł, w tym dochody bieżące: 5.229,78 zł 

Dział 852-Pomoc społeczna- 5.229,78 zł 

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- 227,32 zł 

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami- 227.32 zł 

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 5.002,46 zł 

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami- 5.002,46 zł 

3. Zwiększa się wydatki : 32.679 zł, w tym wydatki bieżące: 32.679 zł  

Dział 852-Pomoc społeczna- 32.679 zł 

Rozdział 85212- - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 32.659 zł   

§ 3110- Świadczenia społeczne- 31.708 zł 

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 951 zł 

Rozdział 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- 20 zł  

§ 4130- Składki na ubezpieczenia zdrowotne- 20 zł 

4.Zmniejsza się wydatki : 5.229,78 zł, w tym wydatki bieżące: 5.229,78 zł 

Dział 852-Pomoc społeczna- 5.229,78 zł 

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- 227,32 zł 

§ 3110- Świadczenia społeczne- 222,86 zł 

§ 4300- Zakup usług pozostałych- 4,46 zł 

 

 

 

 



 

 

Rozdział 85295- Pozostała działalność- 5.002,46 zł 

§ 3110- Świadczenia społeczne- 3.000 zł 

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 956,05 

§ 4300- Zakup usług pozostałych- 1.046,41 zł 

                                                                                 § 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcie.                             

                                                                                                          Burmistrz 

                                                                                                   mgr Jan Leszek Wiącek                                                                                  


