ZARZĄDZENIE Nr 0151/91/2009
Burmistrza Gorzowa Śląskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budŜetu gminy na 2009 rok.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr
102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175,
poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 ) oraz § 11 ust.1 pkt 1 uchwały Nr XXIV/190/ 2008 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 rok
zarządza się , co następuje :
§ 1
Dokonać zmian w układzie wykonawczym budŜetu gminy na 2009 r.
I. Biura Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gorzowie Śl.
a/. dokonać zmian dochodów na podstawie uchwały Nr XXXVII/290/2009 Rady Miejskiej w
Gorzowie Śl. z dnia 30grudnia 2009 r. , jak niŜej :
Dz.

Rozdz.

§

801
80101
0970
80104
0750

0920
80113
0830
80114
0970

Wyszczególnienie
DOCHODY :
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z róŜnych dochodów
Przedszkola
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
DowoŜenie uczniów do szkół
Wpływy z usług
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
Wpływy z róŜnych dochodów

Zmniejszenia
2.800,2.800,-

Zwiększenia
1.736,1.736,1.300,1.300,360,350,-

10,2.800,2.800,-

II. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzowie Śl.
a/. dokonać zmian dochodów na podstawie uchwały Nr XXXVII/290/2009 Rady Miejskiej w
Gorzowie Śl. z dnia 30 grudnia 2009 r. , jak niŜej :

76,76,-

2
Dz.

Rozdz.

§

852
85212

2360

Wyszczególnienie
DOCHODY :
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami

Zwiększenia
12.000,12.000,12.000,-

12.000,-

III. Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl.
a). dokonać zmian dochodów i wydatków na podstawie uchwały Nr XXXVII/290/2009
Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 grudnia 2009 r. , jak niŜej :
Dz.

Rozdz.

§

020
02001
0750

600
60016
0920
0970
700
70005
0470
0750

0770

750
75011

Wyszczególnienie
DOCHODY :
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

Zmniejszenia Zwiększenia
125.074,201.338,1.000,1.000,1.000,-

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów

1.600,1.600,-

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa uŜytkowania
wieczystego nieruchomości

5.000,5.000,-

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

8.000,-

1,1,1,-

1.600,52.500,52.500,1.500,-

5.000,-

51.000,-

9.507,500,-

3
Dz.

Rozdz.

§
2360

75023
0960
0970
75095
0970
754
75412
2700

756

75615

0320
0330
0500
0910
75616

0310
0320
0360
0430
0490

0500

Wyszczególnienie
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Urzędy gmin
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pienięŜnej
Wpływy z róŜnych dochodów
Pozostała działalność
Wpływy z róŜnych dochodów

Zmniejszenia Zwiększenia
500,-

8.000,-

8.000,9.000,9.000,200,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieŜących gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
- opłata adiacencka
2.800,00
- opłata prolongacyjna
150,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych

7,7,-

200,200,-

109.474,-

51.965,-

43.000,-

2.000,-

36.000,2.000,6.000,1.000,66.474,-

37.950,-

10.000,60.000,6.074,400,2.950,-

25.000,-

4
Dz.

Rozdz.
75618

§

0410
75619
0460
8120

900
90020

0400
926
92601
6260

754
75412
4210
926
92601
6050

Wyszczególnienie
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z róŜnych rozliczeń
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Odsetki od poŜyczek udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego

Zmniejszenia Zwiększenia
2.000,-

2.000,10.015,10.000,15,-

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wpływy z opłaty produktowej

165,165,-

165,-

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

87.000,87.000,87.000,-

WYDATKI :
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Zakup materiałów i wyposaŜenia

87.200,200,-

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek
budŜetowych

87.000,87.000,87.000,-

200,200,-

b/. dokonać zmian w wydatkach, jak niŜej :
Dz.

Rozdz.

§

010
01095
4300
4430

Wyszczególnienie
WYDATKI :
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność ( zad. zlec. )
Zakup usług pozostałych
RóŜne opłaty i składki

Zmniejszenia
0,85
0,85
0,85
0,85

§ 2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Burmistrz
mgr inŜ. Artur Tomala

Zwiększenia
0,85
0,85
0,85
0,85

