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W6jta Gminy Lqckzdnia 23 listopada 2011r'

w sprawie; zmian w budZecie'
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U. f.f'r f SZ poz. 1240) zarzqdzam co nastqpuje:

Zmienia sig plan po stronie wydatk6w Plan po zmianach 16.408.129'07
ZmnieiszYt ZwiEkszYc

60.996,00 60.996'00

AI

o kwotg

i zaopatrywanie w energie

elektrycznq, gaz i wodq

wyd-tkio.obo"n"ttiezulic.a*dowrnagroctzll



75023 Urzpdy Cmin I t.000,00 1.000,00

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowni k6w 5.000,00

4il0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 1.000,00

4410 Podr62e sluzbowe krajowe r.000,00

75095 Pozostala dzialalno56 t0.000,00

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 8.500,00

4l l0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne r.500,00

754 Bezpieczeristwo pu bliczne i och rona
przeciwpoiarowa

500,00 500,00

75412 Ochotnicze straZe Do2arne 500,00 500,00

3030 R62ne wydatki na rzecz os6b Frzycznych 500,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenra s00,00

801 O3wiata i wvchowanie 2.709,00 2.709,00

80 104 Przedszkola t.600,00 1.600,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 1.600,00

4270 Zakup uslug remontowych 1.600,00

80il3 DowoZenie uczni6w do szk6l(GZK) I . r09,00 | . t09,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenia l .109,00

4270 Zakup uslug remontowych 184,00

4300 Zakup uslug pozostalych 425,00

4360 Opl.z tyt.zakupu usl.telekom.(wiad.w
ruchomei.publ.sieci telefon.

100,00

851 Ochrona zdrowia 1.000,00 1.000,00

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowr 1.000,00 1.000,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenta 1.000,00

4300 Zakup uslug pozostalych 1.000,00

854 Edu kacyjna opieka wychowawcza 6.000,00 6.000,00

8540 | Swietlice szkolne | . 100,00

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracown ik6w 670,00

4040 Dodatkowe wynagrodzen ia roczne 90,00

4l l0 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 340,00

85417 Szkolne schroniska mlodzieZowe 4.900,00 6.000,00

40t0 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w t.600,00

4ll0 Skladki na ubezpieczen ia spoleczne 200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00

4210 Zakup material6w i wyposaZenia 4.400,00

4100 Zakup uslug pozostalych 4.400,00

852 Pomoc spoleczna 630,00 630,00

8s2t2 Swiadczenia rodzinne, 6wiadczenie z fund. 230,00 230,00



i'r'r.nto*zskt"dkGa ubezp.emerytalne i

rentowe z ubezPieczenia

zkoleni'a praco*nil'6w nieb.czlonakmi

G-rptd'a*" komunalna i ochrona Srodow'

Scieko*a i ochrona w6d

tytzakupu usl.telekom.Swiad.w

i.publ.sieci telefon.
n..tzrat upu usl.telekom.Swiad w

Oswietlenie ulic, Plac6w i dr6g

Uzasadnienie - zmiany w planach sq spowodowane :

- bie2qcq dzialalno5ciq
- naDrawa falownika kotlowni
- zwigkszonymi kosztami zakupu energii

- zakupem Paliwa do ciqgnika

- zakupem akumulator6w do autobusu

- nupru*q pornPY w oczYszczalni

- rui*ani"ni"t ptu.o*nik6* w ramach robot publicznych

- ,*igk.ronyti wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe

- zakupem narzgdzi i sprzgtu w CZK



$3

W6jt Gminy zloZy sprawozdanie z wykonania postanowief niniejszego zarz4dzenia w terminie
ustalonym do zloZenia sprawozdafi z wykonania budZetu.

$4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia i obowiqzuje w roku kalendarzowym 201 I


