
Z A R Z Ą D Z E N I E  nr  64/2015 

B U R M I S T R Z A  W O Ł C Z Y N A 

z dnia 31.03.2015r. 

 

w sprawie zmian budżetu gminy  na rok 2015. 

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. 

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

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

 

BURMISTRZ WOŁCZYNA 

Postanawia  

§1 

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015 zgodnie z otrzymaną informacją o 

zmianie dotacji celowych na zadania własne i zlecone. 

1.Zwiększa się dochody: 106.303 zł, w tym dochody bieżące: 106.303 zł 

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa- 29.279 zł 

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 29.279 zł 

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami- 29.279 zł 

Dział 801- Oświata i wychowanie- 75.107 zł  

Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 60.135 zł 

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin)- 60.135 zł 

Rozdział 80104-Przedszkola- 6.156 zł 

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin)- 6.156 zł 

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- 8.816 zł 

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin(związków gmin)- 8.816 zł 

Dział 852-Pomoc społeczna- 1.917 zł 
Rozdział 85295- Pozostała działalność- 1.917 zł 

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami- 1.917 zł 

2. Zwiększa się wydatki: 106.303 zł, w tym wydatki bieżące: 106.303 zł  

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa- 29.279 zł 

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 29.279 zł 

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- 644,63 zł 

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy- 91,88 zł 

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe- 5.550 zł 

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 20.402,49 zł 

§ 4300- Zakup usług pozostałych- 750 zł 

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 1.040 zł 

§ 4410- Podróże służbowe krajowe- 800 zł 

Dział 801- Oświata i wychowanie- 75.107 zł  

Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 60.135 zł 

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego- 60.135 zł 



Rozdział 80104-Przedszkola- 6.156 zł 

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego - 6.156 zł 

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- 8.816 zł 

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – 8.816 zł 

Dział 852-Pomoc społeczna- 1.917 zł 
Rozdział 85295- Pozostała działalność- 1.917 zł 

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 1.917 zł 

 

§ 2 

 

1. Zadania ujęte w § 1 realizuje Urząd Miejski w Wołczynie.                                                                                                    

 

§ 3 

                           

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                         

 

                                                                                                       Z up. Burmistrza 

                                                                                              mgr inż. Bogusław Adaszyński 

                                                                                                       Z-ca Burmistrza 
 


