ZARZĄDZENIE Nr 0050.43.2019
WÓJTA GMINY LELIS
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2019
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506), art. 257 pkt.1 i 3 oraz art.222 ust.4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na rok 2019 zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 42 615 772,01 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie - 40 484 327,01 zł
b) majątkowe w kwocie – 2 131 445,00 zł
2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 90 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 47 600 781,05 zł,
z tego:
a) bieżące w kwocie –
37 621 805,64 zł
b) majątkowe w kwocie – 9 978 975,41 zł
§ 2.
Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 0050.43.2019
Wójta Gminy Lelis
z dnia 27 czerwca 2019 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW
Dział

Rozdział

Paragraf

751
75113
2010

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

80101
2030

852
85230
2030

655,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

655,00

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

655,00

Oświata i wychowanie

801

Kwota

84 000,00

Szkoły podstawowe

84 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

84 000,00

Pomoc społeczna

5 580,00

Pomoc w zakresie dożywiania

5 580,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

5 580,00

Razem:

90 235,00

Uzasadnienie zmiany dochodów:
Dział 751
Rozdz.75113
§ 2010 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce zgodnie
z pismem z dnia 10 czerwca 2019 r. na przechowywanie i transport do Archiwum Państwowego zdeponowanych
dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.– 655,00 zł
Dział 801
Rozdz.80104
§ 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia
23 czerwca 2019 r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna Tablica” – 84 000,00 zł
Dział 852
Rozdz.85230
§ 2030 – zwiększa się dochody z tytułu dotacji z MUW zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 103 z dnia
17 czerwca 2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w
szkole i w domu” – 5 580,00 zł
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.43.2019
Wójta Gminy Lelis
z dnia 27 czerwca 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW
Dział

Rozdział Paragraf

750

Treść

Wartość

Administracja publiczna

0,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-1 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-4 000,00

Zakup usług pozostałych

-4 000,00

75075
4300

1 000,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

75085

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

1 670,00

Pozostała działalność

4 000,00

Różne opłaty i składki

4 000,00

75095
4430
751
75113
4300
801

5 000,00
-7 400,00
5 000,00
-3 000,00
400,00
-1 670,00

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

655,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

655,00

Zakup usług pozostałych

655,00

Oświata i wychowanie

84 000,00

Szkoły podstawowe

84 000,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

84 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

-2 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

80101

80104

2 000,00

Przedszkola
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4280

Zakup usług zdrowotnych

852
85230
3110

0,00
-300,00
300,00

Pomoc społeczna

5 580,00

Pomoc w zakresie dożywiania

5 580,00

Świadczenia społeczne

5 580,00

Razem:

90 235,00
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Uzasadnienie zmiany wydatków :
DZIAŁ 750
Rozdz.75023
§ 4410 – zwiększa się środki na delegacje – 1 000,00 zł
§ 4700 – zmniejsza się środki na szkolenia pracowników – 1 000,00 zł
Rozdz.75075
§ 4300 – zmniejsza się środki na pozostałe usługi

– 4 000,00 zł

Rozdz.75085
§ 4170 – zwiększa się środki na umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń – 5 000,00 zł
§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – 7 400,00 zł
§ 4260 – zwiększa się środki na energię elektryczną i gaz – 5 000,00 zł
§ 4270 – zmniejsza się środki na zakup usług remontowych – 3 000,00 zł
§ 4280 – zwiększa się środki na badania wstępne pracowników – 400,00 zł
§ 4300 – zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych – 1 670,00 zł
§ 4400 – zwiększa się środki na opłaty za czynsz za lokal ZASIP – 1 670,00 zł
Rozdz.75095
§ 4430 – zwiększa się środki na ubezpieczenie mienia

– 4 000,00 zł

Dział 751
Rozdz.75113
§ 4300 – zwiększa się środki na
przechowywanie i transport do Archiwum Państwowego zdeponowanych
dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.– 655,00 zł
Dział 801
Rozdz.80101
§ 4240 – zwiększa się środki z dotacji na zakup tablic interaktywnych do szkól podstawowych
§ 4300 – zmniejsza się środki na zakup usług na utrzymanie skwerów – 2 000,00 zł
§ 4360 – zwiększa się środki na zakup usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł

– 84 000,00 zł

Rozdz.80104
§ 4210 – zmniejsza się środki na zakup materiałów – 300,00 zł
§ 4280 – zwiększa się środki na badania wstępne pracownika – 300,00 zł
Dział 852
Rozdz.85230
§ 3110 – zwiększa się środki na dożywianie

– 5 580,00 zł
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Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 0050.43.2019
Wójta Gminy Lelis
z dnia 27 czerwca 2019 r

Zmiana dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

751
75113
2010

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

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

41 302,00

655,00

41 957,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

38 351,00

655,00

39 006,00

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

38 351,00

655,00

39 006,00

12 494 378,42

655,00

12 495 033,42

Razem:

Zmiana wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

751
75113
4300

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

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

41 302,00

655,00

41 957,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

38 351,00

655,00

39 006,00

177,06

655,00

832,06

12 494 378,42

655,00

12 495 033,42

Zakup usług pozostałych
Razem:
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