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                                                     Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 170 /09  
                                                    Burmistrza  Czechowic–Dziedzic 

 
z dnia  29 grudnia 2009r. 

 
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy 

 
 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.  
z  2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia  30 czerwca  2005r.  
o  finansach   publicznych  (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.), Uchwały Nr  XXVIII/260/08 
Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach  z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała budżetowa  
na rok 2009, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/358/09 Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach  
z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2009 oraz Zarządzenia   
Nr 7/09 Burmistrza Czechowic –Dziedzic z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia układu 
wykonawczego budżetu Gminy na rok 2009   

 
                                                              zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok:  o kwotę 495 865 zł 
 
W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 383 975 zł 
Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej  
dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 383 975 zł 
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 383 975 zł 
(realizuje FN) 
 
W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 85 081zł 
Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 5 180 zł 
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek  
samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5 180 zł 
(realizuje ZOPO) 
 
Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 79 901 zł 
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  o kwotę 79 901 zł 
( realizuje ZOPO) 
 
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza      o kwotę          26 809 zł 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 26 809 zł 
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych  
na realizację zadań bieżących jednostek sektora  
finansów publicznych                                                                     o kwotę  26 809 zł 
(realizuje FN) 
 
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2009 rok: o kwotę 383 975 zł 
 
W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 383 975 zł 
Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa        o kwotę  383 975 zł 
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych      o kwotę  383 975 zł 
(realizuje FN) 
 
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok: o kwotę 111 890 zł 
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W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 85 081 zł 
Rozdz. 80110 Gimnazja o kwotę 5 180 zł 
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5 180 zł 
(realizuje ZOPO) 
 
Rozdz. 80195 Pozostała działalność o kwotę 79 901 zł 
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę  79 901 zł 
(realizuje ZOPO) 
    
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę       26 809 zł 
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 26 809 zł 
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 26 156 zł 
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 85 zł 
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 14 zł  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 554 zł 
(realizuje ZOPO) 
 
§ 4 .   Dochody budżetu Gminy wyniosą         - 104 655 291,69 zł   
        Wydatki budżetu Gminy wyniosą           -   116 049 055,69 zł  
        Przychody budżetu Gminy wyniosą       -           13 921 681 zł 
        Rozchody budżetu Gminy wyniosą        -             2 527 917 zł 
 
Deficyt budżetu Gminy wynosi:                     11 393 764 zł 
i zostanie pokryty: 
- wolnymi środkami                                   1 650 375 zł  
- kredytami                                                  9 300 000 zł    
-     pożyczkami                                                  443 389 zł 
 
§ 5. Dokonuje się zmian pomiędzy działami po stronie wydatków: 
 
Zmniejsza się wydatki: o kwotę 1 000 zł                                                                                                                           
w tym: 
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               o kwotę 1 000 zł 
Rozdz. 92195 Pozostała działalność                                               o kwotę  1 000 zł 
§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                     o kwotę  1 000 zł 
jednostki pomocnicze  
ZO Tomaszówka  
(realizuje SO) 
 
Zwiększa się wydatki:  o kwotę  1 000 zł                                                                                        
w tym: 
W dziale 801 Oświata i wychowanie                                               o kwotę  1 000 zł 
Rozdz. 80110 Gimnazja                                                                  o kwotę  1 000 zł 
§ 4300 Zakup usług pozostałych                                                      o kwotę                            1 000 zł 
jednostki pomocnicze  
ZO Tomaszówka 
(realizuje ZOPO, GP Nr 3) 
 
§ 6. Dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału: 
 
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 
 
zmniejsza się: 
§ 2820 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę                                    4 830 zł 
(realizuje WZK) 
 
zwiększa się: 
 



 3 

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie  
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 
do sektora finansów publicznych                                            o kwotę                                     4 830 zł 
„Dotacja dla OSP Zabrzeg na zakup aparatów  
powietrznych z maskami i sygnalizatorami bezruchu” 
(realizuje WZK) 
 
 
§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia będę sprawował osobiście. 
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 


