
 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 92/10 

Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni 

z  dnia 06 września 2010 rok  

 

1.Zwiększa się dochody budżetowe ogółem  o kwotę 427.000,00 zł 

z tego: 

Dział 854, rozdział 85415 § 2030 – zwiększa się  dochody budżetowe  

             ogółem o kwotę  427.000,00 zł 

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na wypłatę  
  zasiłków powodziowych na cele edukacyjne  

 

2.Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem  o kwotę  482.000,00 zł 

z tego: 

 

Dział  754, rozdział 75412 § 4210 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem  

                   o kwotę  5.000,00 zł 

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych 

Przeniesienie wydatków – zmniejszenie: dział 754, rozdział 75412 § 4280. 

 

 

Dział  851, rozdział 85121 § 4270 – zwiększa się wydatki budżetowe ogółem  

                   o kwotę  50.000,00 zł 

- remont lokalu mieszkalnego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie 

Przeniesienie wydatków kwota 38.300,00 zł – zmniejszenie: dział 851, rozdział 

85121 § 6050 ( zmiana klasyfikacji w paragrafie oraz zmiana zakresu rzeczowego 

zadania) oraz zwiększenie o kwotę 11.700,00 zł – środki z rezerwy ogólnej –  

zmniejszenie: dział 758, rozdział 75818 § 4810. 

 

 

 

 

Dział 854, rozdział 85415 § 3110  – zwiększa się wydatki budżetowe  

         ogółem o kwotę  427.000,00 zł 

- wypłata zasiłków powodziowych na cele edukacyjne 

Środki na ten cel przeznacza się ze zwiększenia dochodów: dział 854, rozdział 85415 

§ 2030. 
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3.Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem  o kwotę  55.000,00 zł 

z tego: 

Dział  754, rozdział 75412 § 4280 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem  

                   o kwotę  5.000,00 zł 

Przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 754, rozdział 75412 § 4210. 

 

 

Dział  758, rozdział 75818 § 4810 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem  

              o kwotę 11.700,00 zł 

- zmniejszenie rezerwy ogólnej – przeniesienie wydatków – zwiększenie: dział 851,  

  rozdział 85121 § 4270. 

 

Dział  851, rozdział  85121 § 6050 – zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem  

              o kwotę  38.300,00 zł 

- adaptacja poddasza na cele mieszkaniowe wraz z remontem lokalu mieszkalnego 

   w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Działoszynie  

Przeniesienie wydatków, zw2iekszenie: dział 851, rozdział 85121 § 4270. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Danuta Kapuścińska 


