Zarządzenie Nr 55/2010
Wójta Gminy w Głownie
z dnia 10 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2010 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr
52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.
675) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157
poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) oraz
§ 19 Uchwały Nr XLIV/217/10 Rady Gminy w Głownie z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2010 r. zarządzam , co następuje:
§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2010 rok po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 4.065 zł (słownie : cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) oraz zmniejsza
się budżet Gminy Głowno na 2010 rok po stronie dochodów i wydatków
o kwotę 5.505 zł (słownie : pięć tysięcy pięćset pięć złotych 00/100)
− w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej – o kwotę 722 zł na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby
uczestniczące w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-30112-370/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku,
− w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – o kwotę 3.343 zł na dofinansowanie
zasiłków okresowych zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Nr FN.I-30112-366/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku,
− w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85216 Zasiłki stałe – zmniejsza się środki o
kwotę 2.478 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-30112366/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku,
− w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna
dla uczniów – zmniejsza się środki o kwotę 3.027 zł na dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2010 r. zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I30112-367/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 55/2010
Wójta Gminy Głowno
z dnia 10 grudnia 2010 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2010 rok
Dział

Rozdz.

852

Grupa

§

Treść

Pomoc społeczna
85213

85214

85216

854
85415

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej,
niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji
społecznej
2030 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin
Wynagrodzenia i pochodne
4130 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
2030 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3110 Świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
2030 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3110 Świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniów
2030 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
3260 Inne formy pomocy dla
uczniów
Ogółem
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