ZARZĄDZENIE NR 88/y11112019
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r..
poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie
10 ust. 3 Uchwały Nr 27/VIII/4/2019 Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna zdnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin
Jeziorna na rok 2019, zarządza się co następuje:
1. Wprowadzić zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w 2019 roku na podstawie
Załącznika Nr I do niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 750-administracja publiczna w
rozdz. 75023 między par. i zadaniami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 1 .012 zł dokonano w
związku z koniecznością korekty planu finansowego Urzędu z uwagi na konieczność zabezpieczenia
dodatkowych środków finansowych na opłacenie składki OC, AC, NNW nowego samochodu
służbowego marki Toyota zakupionego w lutym br. na potrzeby Urzędu.
Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz.750-admistracja publiczna w
rozdz. 75095 miedzy par. klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 10.400 zł dokonano w związku z
koniecznością zmiany w planie finansowym Urzędu w zakresie realizowanego projektu
finansowanego ze środków UE Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Korekta tego planu
polega na zabezpieczeniu dodatkowych środków na zakup lepszego sprzętu komputerowego oraz na
pokrycie pochodnych od dodatków specjalnych w ramach zarządzania powyższym projektem.
-

-

Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 801-oświata i wychowanie w
między rozdz. klasyfikacji budżetowej (80104 i 80195) w łącznej kwocie 1.000 zł dokonano w
związku z koniecznością uzupełnienia w planie finansowym Przedszkola Nr 1 „Zielony Zakątek”
środków na wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok, w związku z omyłkowym
zmniejszeniem tego planu Uchwałą Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 05.03.2019r.
Zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 855-rodzina między rozdz.
klasyfikacji budżetowej (85502 i 85504) w łącznej wysokości 313 zł dokonano w związku z
koniecznością zabezpieczenia środków budżetowych w planie finansowym Urzędu na zwrot
niesłusznie pobranej dotacji w roku 2018 w zakresie wspierania rodziny. Dotacja ta musi zostać
zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wraz z odsetkami.
Natomiast zmian w budżecie gminy po stronie wydatków budżetowych w dz. 900-gospodarka
komunalna i ochrona środowiska między rozdz. klasyfikacji budżetowej (90015, 90026 i 90095) w
łącznej wysokości 20.000 zł dokonano z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków budżetowych
w planie finansowym Urzędu na remonty uszkodzonych słupów oświetleniowych i wynika to z
częstych kolizji drogowych, w wyniku których słupy oświetlenia drogowego ulegają uszkodzeniom.
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Załącznik Nr I
do Zarządzenia Nr 88Nl1l/2019
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 14.032019 r.

Plan finansowy na rok 2019

WYDATKI
Dział Rozdział

Zmniejszenie

Nazwa

750 Administracja publiczna
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4260 Zakup energii

Zwiększenie

11 412

11 412

1 012
12

1 012
O

12

O

1 000

1 000

1 000

O

O

1 000

O

12

O

12

10 400
O

10 400
2085

O

2 085

O

315

O

315

O

8 000

O

8 000

10 400

O

10 400

O

1 000
O
O

1 000
1 000
1 000

O

1 000

1 000
1 000

O
O

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
2000083 Wydatki bieżące

4430 Różne opłaty i składki
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
2000151 ubezpieczenie mienia
2000468 Ubezpieczenie samochodu służbowego

4580 Pozostałe odsetki
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
2000083 Wydatki bieżące

75095 Pozostała działalność
4117 Składkinaubezpieczeniaspołeczne
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
2001492 Wydatki bieżace związane z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych
-

4127 Składki na Fundusz Pracy
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
2001492 Wydatki bieżace związane z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych
-

4217 Zakup materiałów i wyposażenia
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
2001492 Wydatki bieżace związane z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych
-

4307 Zakup usług pozostałych
Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
2001492 Wydatki bieżace związane z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji
cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych
-

801

Oświata i wychowanie
80104 Przedszkola
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Przedszkole nr I „Zielony Zakatek”
2000056 Wydatki bieżące

80195 Pozostała działalność
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydział Oświaty, Kultur
” i Zdrowia
3
2000096 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów

1 000

Dział Rozdział

Nazwa

Zwiększenie

Zmniejszenie

855 Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
2910
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

313

313

313

O

313

O

313

O

O

313

o

300

O

300

O

13

Referat Budżetowy
2000125 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości

85504 Wspieranie rodziny
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, O
2910
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Referat Budżetowy
2000125 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
4560
których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
Referat Budżetowy
2000126 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości

13

20 000
3 000
O

20 000
20 000
20 000

O

20 000

3 000

O

3 000

O

15000
15 000

O
O

2000276 Zbiórka padliny

15 000

O

90095 Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych

2 000
2 000

O
O

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
4270 Zakup usług remontowych
Wydział Dróg Gminnych
2000315 Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych

4300 Zakup usług pozostałych
Wydział Dróg Gminnych
2000186 Nadzór nad pracami związanymi z oświetleniem dróg

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
4300 Zakup usług pozostałych
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych

Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych
2 000

2000187 Obsługa kabin sanitarnych

32 725
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