WÓJT GMINY
w Brodach

ZARZĄDZENIE Nr

9612014

WÓJTA GMINY W B RODACH
z dnia 20 października 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminny (tekst
jednolity (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 257 ust. 1 ustawy z dnia
27sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)
WÓJT GMI N Y W BRODA CH zarządza co następuje:
§1
W budżecie gminy na rok 2014 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań:
I. zleconych:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę

- 29.534,51 zł

w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność,
§ 2010 o kwotę

- 16.573,51 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie,
§ 2010 o kwotę

- 1.020,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,
§ 2010o kwotę

-11.941,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

- 29.534, 51 zł

w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność,
o kwotę
324,97 zł
w tym: § 4210 o kwotę § 4430 o kwotę - 16.248,54 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie,
§ 4110 o kwotę
w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność,
o kwotę
w tym: § 3110 o kwotę - 11.800 zł
141 zł
§ 4300 o kwotę -

- 16.573,51 zł

- 1.020,00 zł

- 11.941,00 zł

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę

- 1.126,25 z1

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,
§ 2010 o kwotę

- 1.126,25 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych, o kwotę

- 1.126,25 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,
o kwotę
12,50 zł
w tym: § 4210 o kwotę § 4240 o kwotę- 1.113,75 zł

- 1.126,25 zł

II. własnych:
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę

- 295.424,00 zł

w dziale 852- Pomoc społeczna, o kwotę
rozdział 85216 - Zasiłki stałe, § 2030 o kwotę

- 155.182,00 zł
- 123.132,00 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 32.050,00 zł
§ 2030 o kwotę
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów,
- 140.242,00 zł
o kwotę
w tym: § 2030 o kwotę - 138.930 zł
§ 2040o kwotę - 1.312 zł
6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę

- 295.424,00 zł

- 155.182,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna, o kwotę
- 123.132,00 zł
rozdział 85216 - Zasiłki stałe, § 3110 o kwotę
rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 32.050,00 z1
§ 3110 o kwotę
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów,
- 140.242,00 zł
o kwotę
w tym: § 3240 o kwotę - 138.930 zł
§ 3260 o kwotę - 1.312 zł

§2
Zmienia się treść załączników do uchwały Nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy w Brodach
z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2014 rok:
- Nr 7a" Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2014r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- Nr 7b" Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na 2014r." który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2 014 Wójta C ,ny w Brodach z dnia 20 października 14r.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRębnymi ustawami na 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095
2010
750
75011
2010
751

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

37 083,71

Pozostała działalność

3708371

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

3708371

Administracja publiczna

71 090,00

Urzędy wojewódzkie

71 090,00

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

71 090,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
2010

Po zmianie

147 269,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 917,00

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

1 917,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

75109

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8860000

Wybory do Parlamentu Europejskiego

28 552,00

2010

2010
75113
2010
801
80101
2010
852

2010
85213
2010
85295
2010

28 200,00

8860000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
.
Oświata i wychowanie

49 597,75

Szkoły podstawowe

49 597,75

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

4959775

Pomoc społeczna
85212

28 200,00

Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
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.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2855200

4 742 713,51
4 599 182,00
4 599 182,00
32 371,00
32 371,00

Pozostała działalność

111 160,51

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

111 160,51

Kultura i ochrona dziedzictwa m_

921
92116
2010

owego

37 500,00

Biblioteki

3750000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań biezących z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3750000

Razem:

5 085 253,97

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2014 Wójt, miny w Brodach z dnia 20 październi 2014r.
WYDATKI ZWIĄZANE Z REAKIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2014 ROK

Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095

Treść

Po zmianie

Rolnictwo i łowiectwo

37 083,71

Pozostała działalność

3708371

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4430

Różne opłaty i składki

36 356,58

Administracja publiczna

71 090,00

Urzędy wojewódzkie

71 090,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

49 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9468,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3600,00

4260

Zakup energii

3 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 842,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

750
75011

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101

727,13

180,00
147 269,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 917,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

204,00
24,00
489,00

Wybory do Sejmu i Senatu

28 200,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

13 840,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

830,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

115,99

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7517,21

4410

Podróże służbowe krajowe

75108

1 493,85

402,95

-

Wybory do rad gmin, rad powiatć,
powiatowe i wojewódzkie

75109

.ejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prez

.ów miast oraz referenda gminne,

88 600,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 300,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 070,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500,00

58 230,00

500,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

28 552,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

14 320,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 493,85

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

830,92

4120

Składki na Fundusz Pracy

118,44

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 060,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 483,90

4410

Podróże służbowe krajowe

75113

801
80101

244,89

Oświata i wychowanie

49 597,75

Szkoły podstawowe

49 597,75

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4300

Zakup usług pozostałych

3 143,25
98,75
6 855,75
39 500,00

Pomoc społeczna

4 742 713,51

Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

4 599 182,00

3110

świadczenia społeczne

4 252 196,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

852
85212

86 743,00
6 797,00
205 961,00
1 370,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

1 341,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 939,00

4580

Pozostałe odsetki

4700
85213
4130
85295

15 997,00

18 338,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500,00

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.

32 371,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

32 371,00

Pozostała działalność

111 160,51

3110

Świadczenia społeczne

106 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 620,51

4300

Zakup usług pozostałych

2 940,00

921
92116
2800

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

37 500,00

Biblioteki

37 500,00

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

37 500,00
Razem:

5 085 253,97
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