Zarządzenie Nr 0151 / 85 /08
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 30 czerwca 2008 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Z 2001r, Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1808, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z
2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ), z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz 2006r. Nr 17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/
oraz art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249 poz.2104, zm: Nr 169 poz. 1420 i 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz.708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta i Gminy na 2008 rok , polegających na
przesunięciu środków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, jak załączniku Nr 1,
§ 2. 1/ Po dokonaniu powyższych zmian budżet nie ulegnie zmianie i będzie wynosił:
- Dochody
28.565.042
- Wydatki
30.535.042
-Deficyt
1.970.000 zł
2/ Źródło pokrycia deficytu
-Pożyczka 1.970.000 zł
§ 3. Zmienia się plan wydatków zadań zleconych J a k w zał. Nr 2,
§ 4. O powyższych zmianach powiadomić Radę Miejską na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Uzasadnienie
Zmian w budżecie na 2008r dokonano na podstawie pisma GZOO i poszczególnych
dysponentów środków budżetowych na następujące cele:
1. Zabezpieczenie środków rozdziale 80104, paragrafie 4350 w związku z zamontowaniem
neostrady - usługi dostępu do sieci internetowych. W rozdziale 80146 par.4700 przesunięcia
dokonano ze względu na prowadzone szkolenia nauczycieli.
2. W rozdziale promocji zostały przesunięte środki ze względu na koszty tłumaczenia przy
realizacji projektu „ Wiosenne Inspiracje Twórcze Mrocza-Lindern".
3. W dziale leśnictwo przesunięcia dokonano ze względu na zagospodarowanie pasów zieleni
przy nowo wybudowanej ulicy Burmistrza Ciążyńskiego w Mroczy.
4. W dziale 750-przesunięte zostały środki w związku ze zwiększonym zakupem wyposażenia
biur oraz zakupu klimatyzatora do serwerowi urzędu, natomiast w dziale 751- przesunięte
zostały środki celem prawidłowego wykorzystania dotacji celowych na zadania zlecone.
5. W dziale 851- w celu zorganizowania festynu profilaktycznego w Gimnazjum w Mroczy.
6. W dziale 852- przesunięcia dokonano ze względu na zwiększone koszty zakupu materiałów
związanych z nowym okresem zasiłkowym, kosztów związanych ze szkoleniem bhp
zorganizowanym dla osób przyjętych w ramach prac społecznie użytecznych oraz kosztami
umowy zlecenia radcy prawnego.

