
Zarządzenie nr 8/02 

 

Zarządzenie nr 8/2002 
Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 19 grudnia 2002 r. 

  

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Zębowice na 2002 r. 

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 

z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) Wójt Gminy Zębowice Zarządza, 

co następuje: 

  

§1 
W budżecie gminy na 2002 rok dokonuje się następujących zmian w układzie wykonawczym 

wydatków w związku z Zarządzeniem nr 7/2002 Wójta Gminy Zębowice z dnia 19 grudnia 

2002 r. w: 

1.      Urzędzie Gminy w Zębowicach: 
Zwiększenia w wysokości 5.000 zł: 

Dz. 750 rozdział 75011 §4010 – 50 zł 

             rozdział 75011 §4110 – 100 zł 

             rozdział 75023 §4010 – 600 zł 

Dz. 801 rozdział 80101 §4010 – 800 zł 

             rozdział 80101 §4110 – 200 zł 

             rozdział 80101 §4210 – 1.000 zł 

             rozdział 80101 §4260 – 100 zł 

             rozdział 80101 §4300 – 800 zł 

             rozdział 80101 §4430 – 100 zł 

             rozdział 80110 §4010 – 300 zł 

             rozdział 80110 §4210 – 600 zł 

             rozdział 80110 §4260 – 50 zł 

             rozdział 80110 §4300 – 200 zł 

             rozdział 80110 §4430 – 100 zł 

zmniejszenia w wysokości 750 zł: 

Dz.750 rozdział 75011 §4210 – 750 zł 

  

2.      Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach: 
Zwiększenia w wysokości 3.189 zł 

-         na zadania własne w wysokości 1.300 zł 

Dz. 853 rozdział 85319 §4210 – 1.300 zł 

-         na zadania zlecone w wysokości – 1.889 zł 

Dz. 853 rozdział 85314 §3110 – 1.889 zł 

Zmniejszenia w wysokości 3.189 zł.: 



-         na zadania własne w wysokości 1.300 zł: 

Dz.853 rozdział 85315 §3110 – 1.300 zł 

-         na zadania zlecone w wysokości 1.889 zł 

Dz. 853 rozdział 85319 §4110 – 1.889 zł 

  

3.      Publicznym gimnazjum w Zębowicach 
Zmniejszenia w wysokości 4.250 zł: 

Dz. 801 rozdział 80113 §4300 – 4.250 zł 

  

4.      Publicznym Przedszkolu w Zębowicach: 
Zwiększenia w wysokości 5.990 zł: 

Dz. 854 rozdział 85404 §4010 – 4.400 zł 

             rozdział 85404 §4110 – 1.420 zł 

             rozdział 85404 §4120 – 170 zł 

Zmniejszenia w wysokości 5.990 zł: 

Dz. 854 rozdział 85404 §3020 – 1.800 zł 

             rozdział 85404 §4210 – 1.200 zł 

             rozdział 85404 §4260 – 1.500 zł 

             rozdział 85404 §4270 – 700 zł 

             rozdział 85404 §4300 – 150 zł 

             rozdział 85404 §4430 – 500 

             rozdział 85404 §4440 – 140 zł 

  

§2 
Dokonuje się następujących zmian w układzie wykonawczym budżetu: 

1.      Urzędu Gminy w Zębowicach: 
Zwiększenia w wysokości 20 zł: 

Dz. 400 rozdział 40001 §3020 – 20 zł 

Zmniejszenia w wysokości 20 zł: 

Dz. 400 rozdział 40001 §4210 – 20 zł 

  

2.      Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 
Zwiększenia w wysokości 670 zł: 

Dz. 853 rozdział 85319 §4210 – 670 zł 

Zmniejszenia w wysokości 670 zł: 

Dz. 853 rozdział 85319 §3020 – 100 zł 

             rozdział 85319 §4410 – 570 zł 

  

3.      Publicznego Przedszkola w Zębowicach: 
Zwiększenia w wysokości 50 zł: 

Dz. 854 rozdział 85404 §4410 – 50 zł 

Zmniejszenia w wysokości 50 zł: 

Dz. 854 rozdział 85404 §4440 – 50 zł 

  

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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