
W6it GmtnY Starcza
42-26a Starcza

ul. Gminna 4
ZARZADZf,NIE Nr 22 /06

WOJTA Gminy STARCZA z dnia 30.05.2006r.
ry sprayvie : zmian w budiecie gminy na 2006 rok

oraz zmian w ukladzie wykonawczym.
Na podstawie ad.51 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorzqdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591

z 2001r.2 Wn. zm.) oraz art.127 i 128 ust.lpK 1 oraz art. 12E, ust2, aR. 165.166.168,184,'186 ust I pK 1,
art. 188 pkt lustawy z dnia 30 czer$/ca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nf. 249 poz.210p. z
2oo5t. - z p62n. zm.) oraz w oparciu o S 10 Uch\taly Rady Gminy 140lxlxl05 z dnta 14.12.2@5r.

W6jt Gminy Starcza
zarzedza, co nastepuje :

s {
Zwipkszad dochody budirlu gftiny o kwotg og6lem - 8.063 .-zl
v-tu
dokonac zmian w dochodach z dotacji celowych otrzymanych z budzetu pa'1stt4a na realizacje ' rasnych
zadafi biez4cych gminy na k' ote og6tem - 8.063.-2l
{ rgodnia z 2at{enitim ilr I )

s 2
Dokona6 zmian w wydatkach budietu gminy na kwote ogdem - 8,063,-2l
rj.;

- zwieksryd o krvo4 12.583.- zl
- zmniqszyd o krwtg 4,520,- zl

w_@.
dokonaC zmian w wydatkach realizow€nych z dotacji celori,ych qtrzymanych z bud2etu panst B na vitasne
zadania bie2qge gminy na h,rote og6lem - 8.083.-zl

- zwiek8zye o kwote 9,5E3.-zf
- zmnlq3zy6 o h,Yote 1.520.-zl

( zgodni. z Et{enirin Nr 2 }

s 3

Dokonac zmian w ukledzie wykonawczym budietu gminy odpowiednio wg
zalqcznik6w:

'1. Zal. Nr 1 - Zmiany rv planie dochod6w budietowych - 8.063.-2l
w tym : zmiany w planie dotacji celonych otzymanych z budzetu pafst\ra na realizacje

wtasnych zadai biezacych gminy og6lem - 8.063.-2l

2, Za| Nr ? - zmiany w planie wydatk6w budietowych - 8.063.-2l'
w tym : zmiany w planie wydatk6w z dotacji celowych otrzymanych z bucl2etu panstlla na

realizacje wlasnych zadai bie2acych gminy og6lem - 8'063.-2l.

s 4
zarzqdzenie wchodzi ry iycie z dniem podpiaania.

vvfj! i3mir'y

,ng' tid.fl;$&irqzvt
l



DOCHODY

Zal. Nr 1
kwota w zt.

Oz. Rozdz s Trc66 Zwiekaze-
nia

852 Pomoc apoleczna 1.574

85214 Zasilki i pomoc w natune onz skhdkl na
ubezpleczente emeryhlne I rentowe

1.000

ru30 Dotacje c€lo'r,€ otzymane z bud2etu patidwa na realrzacje
v*asnvch zadai bi62acvch qmin

't.000

85295 Pozostata dzialalnoSc 674

2030 Dotacje celov/e otzymane z bud2etu paistwa na realizacje
\alasnvch zadafi biezacvch qmin

574

854 Edukacyjna opioka wychowawcza 6./t89

85115 Pomoc metcdalna dte uczni6w 6t$9

2030Dotaife oelorre otrzymane z budzetu paistrr/€ na realizacje
\Aiasnvch zadan bie2acvch qman

6.489

Razem 8.063
wWm:
- dokonac zmian w dochodach z dotacji celorvych otEymanych z budzetu panstu€ na realizacje $'tasnych

zadafi bjezqqych gminy na k'r'otq ogotem - 8.063.-zl ( oapoueanio jak w tabeli powvzej)



W Y D A T K I
Zal. X.2

Dz. Rozdz s Tre66 Zmniej- z\&t

7SA Bezoieczeigtwo Dubliczne i ochrona Drzeciwpoiarowa 3.000 3.000
75112 Ochot\icze sta,e DoZa me 3.UN 3.000

4210 Zakup mateaialdw i r4yposaienia 3.000
4270 Zakup uslug rernor{o\,r,ych 3.000

852 Pomoc sDoleczna 1.520 3.094
85212 Swiadczenla ro&tnne oraz skhdkl na ubezpieczenta

emervlatne i rentowe z ubezDieczenia sporecznego
1.520 1.520

4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 1.000
4210 zakup material6^/ i wyposa2enia 500
4300 Zakup uslug pozostalych 1.219

44't0 Podr62e sluzbo'.te krejo\,'?e 300
4430 R6zne oplaty i skladki 20
4440 Odpis na zakladowy fundusz Swiadczerl socjalnych 1

85211 Zasirki i pomoc w natuze onz skhdki na ubezpieczenie
enrcfvatne i rentowe

t.000

31  10 SwiaOczenia siiCeene 1.000

85295 Pq.os''lla &talalnoae 571
3110 Swiadczenia sDoleczn€ 574

854 Edukacvina oDioka wvchowawza 6.489
85415 Pomoc materialna dta uczni6w 6.4E9

3240 Stypendia dla ucznidw 5.508

3260 lnne formy pomocy dla ucznio\w 981

Razem ir.520 12"583

oGorEit 8.063
ljqiOd onae onl- w *ydad@ch z dotacji celowych otrzymatych z bud2Ftu paistwa na realizacje
wlasnych z^ daf bisi4cych gmitry na kwot€ ogolem * 8.063.-zl ( odpowiednio jak w tab€I poitizej )

Dz- Rozdz I Tre!6tc zlmni.i- ZIlCr

852 Pomoc sDoleczna 1.520 3.094
85212 Ss-wlddczenla mdzlnne otaz stdadkt na uhezpteczenla

entervtatne i ftnlove 2 ubezpieczenie spotecznqg
t,5m 1.5m

4110 Sktadki na ub€zDaeczenie sooleczne 1.000
4210 Zakup material6w i wyposazenia 500

4300 Zakup uslug pozostalych 1.219

4110 PoOrOze guZOo',r,e trajo,r,e 300

4430 AOzne oplaty i st<hdki 20
4440 Odpis na zaklado..ry fundusz Swiadczef socialnych 1

85214 adtkii 'e,,,'oc v naat,ze oaz tLhdkt na ub€zpteczo'tta
qnervtalne i rentowe

{.000

31'10 Swiadczenia spoleczne 1.000

85295 Pozodala dzidalno.4 574

3 1 1 0 Swiadczenia spoleczne 571

854 Edukacyine opiek. wychowrwza 6.,189
Efl16 Pon oc matedalna dla uczniow 6.,|ae

3240 Stypendia dla uczni6w 5.508

3260 Inne formy pomocy dla uczniow 981


