ZarządzenieNr 29/2027
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach
z dnia 30 listopada 2021r.
zmieniające Zarządzenie Nr 42|2020 Dyrektora Szkoły Postawowej w Michałowicach z dnia 30 grudnia 2o2o r. w sprawie
wprowadzenia planu finansowego na2O2! r.

Napodstawie art.68ust. 1pktlustawyzdniat4grudnia2016r.Prawooświatowe(Dz.U.z2O2tr.,poz, 1082) i§8ust.2
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2OI9r. poz.l7t8 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXV|l/398/2021
Rady Gminy Michalowice z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXV|l/320/2020 Rady Gminy
Michałowice z dnia 2t grudnia 2020r. Uchwale Budżetowej na rok2Ożt zarządzam, co następuje:

§r

Dokonać zmian w załączniku nr 1 - wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Michałowicach na 20ż7r. w sposób
następujący:
dział 801- oświata iwychowanie
ogółem zmniejszenid 360 800,00
rozdz.80101- szkoĘ podstawowe
zmniejszyć o
337 800,00
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników
zmniejszyć o
500 000,00
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne
zmniejszyć o
90 000,00
§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON
zmniejszyć o
10 000,00
§ 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zwiększyć o
262 200,00

kwotę
kwotę
kwotę
kwotę
kwotę

rozdz.80103-oddzialy przedszkolne w szkołach podst
§ 4010- wynagrodzenia osobowe

pracowników

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne
§

dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz.85401- świetlice szkolne
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110- składki na ubezpieczenia spoieczne
§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON

zmianach

kwotę

23 000,00

zmniejszyć o
zmniejszyć o

kwotę
kwotę

10 000,00

zmniejszyćokwotę

4120- składki na Fundusz Pracy oraz SFWON

Plan po

zmniejszyć o

zmniejszyćokwotę

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1500,00
10 000,00

1500,00

ogółem zmniejszenia 199 460,00
zmniejszyć o
199 460,00

kwotę

zmniejszyćokwotę

1000,00

zmniejszyć o

kwotę

140 000,00

zmniejszyć o

kwotę

48 000,00

zmniejszyćokwotę
zmniejszyćokwotę

t460,00
9000,00

72 799 2O9,37 zł

§z

DokonaĆ zmian w załączniku nr 1a - dochody w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Michałowicach na 2o2lr. w sposób

następujący:

zwiękzenio 9 935,00
zwiększyćokwotę 9935,00

dział 801- oświata i wychowanie

ogólem

rozdz.80101- szkoĘ podstawowe
§ 0690- wpływy z różnych opłat

zmniejszyć o

§ 0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
§ 0970- wpłyvvy z rożnych dochodów (kwota dla płatnika- płace 300zl, ubezp.społ.

6ozł,ZFŚs -6ozł)

Plan po zmionach

kwotę
wprowadzić kwotę
zwiększyć o

kwotę

20 287 zł

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3,

łVasiak

302,00
9 937,00

300,00

