
W6rt GminY Starcza
42-261 Statcza

ul Grninna 4

W6JTA Gminy STARCZA z dnia 28.06.2006r.
w spravvie : zmian w budiecie gminy na 2006 lok

oraz zmian w ukladzie wykonawczym'
Na podstawie art.51 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samotzAdzie gmilnyl (P-z U Nr 142 poz 1591

zzwfff;/l.i 6ii.'iij ori art.1r7'i 128 ust lpkt 1 otaz atr. 128' ust2- art '165 166168,184'186usl1pK1'
",t.-ida piii""t"*i; onia so czerwca zoils roku o finansach publicznych, ( Dz- U Nt 249 @z 210r'' z
ziilsi -2 *2"..i.1 oraz woparciu oS 10 uchwaly Rady Gminy 140lxl)<105 z dnia 14122o05t

ZARZADZENIE Nr 25106

W6it Gminy Starcza
zarzqdza, co nastepuie :

s 1
Zmnieisry6 dochody budietu gminy o kwote og6lem - 721 '-zl

lL
62.751- uzqay naczelnych organdw wladzy pafistwowej, kontroli.iochrcna prawa onz

siiiinictwa,' iozaz- 1i109 -Woory ao rad gmin, nd powiatow i seimk6'w woiew6dztw' wybory

iiiii i;iiiiiiii prezydent6w miast onz-rererenda gminne, powiatowe i woiewbdzkie'

S iOlO Dotacje celowe otlzymane z budzetu pahstwa na realizacie zadart bie2qcych z zakesu
-adminislracii 

zqdowei omz innych zadah zleconych gminom - 721 '-zt'

#na6 zmian w oochodach z dotacii cerowych otzymanych zbudzetu paistwa z zakresu

"iri"tit""iitia"*q oraz innych zadan zleconych gminie na kwote ogolem - 721"21
( odpowiednio rak wy2e, )

s 2
Dokona6 zmian w wydatkach budietu gminy na kwotq ogolem - 721'-zl

Ti.:
- zwlekszy6 o kwote 19'800- zl
- zmnieiszye o klrcta 20'521'zl

ffi"c r'ni"n * ryogtksch ,ealizoyranych z dobqi calowych otrzym'nych-z- bud2etu paig$r€ na

zadania z zakresu administfacii zAdo\^€j o; inne zadania zlecone gminie na kv/otQ - 721'_zl

I zgodnle z zalaczlikiem rI )

s 3

Dokona6 zmian w ukladzie wykonarYczym bud2etu gminy w nastepuiecy spos6b:

1. Zmniejszye plan dochod6w budietowvctr 9 t<w9te lZ!1--z!...- ^
D2.751- UrzQdy naczetny"n o'guno* *rlfiputtiwi''ul konlrdi i ochro.na prawa oaz sadowntctwa'

Rozdz- 751., _vt/ybory * * g^n. .o"ffiii;n;'i *i,i,i"* i.t",*urt*, iyoory wojt6w. bwmistn,w i

Drczvcbnl^w mias! oEz Eferenda gminne oow@towe t wopw@z^'e
'6 

2OtO Dotacje cetowe otrzynane z ouoiettriaiisii ii iaitzacn aaah bazqcych z zakesu administraqt
"ol&i.iii2 ,ny"n ,udah zeconvch gminom - 721 '-zt'

w tvm : dokona6 zmian w planie dotacJl celowych otrzymanych z budz- etu pa6sh^€ na realizacje zadai

z zakresu administracii z4oor'cj o-i 'nnycn taoai zleconych gminie - 721'-zl

2. Zmni€ts7l/6 ptan wvdatk6w budi€towych o kwotQ 721'-zl'
(odpowiednio jak w zal. Nrl ) 

S4

ZaJzedzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania'



W Y D A T K I

Zat. Nr 1

Dz, Rozdz s Trc'6e
IamfiEtraEluFiiczna

z|nnrol-

19.800
750

19.8(n75023
Do.lelkowe wvnaqrodzenle foczne 19.8004040
wiiia6Fzenia osobowe gracownik6w '| 9.8004010

721

721

751

75109

Uzgdy naczelnych olganow wFozy Panstw(,wel'
koniroli i ochrony prawa oraz 3edoYYnictwa

Wybory do nd gmtn' rad Powlarcw I setm'^Qw
ioj.-Oarw, wybory w6iti'w, bumistztw i
pizydent6w mialsl oraz rafor€nda gminne'
--^-.t^+^d^ 

i a i6@^.bkie

ffinvcn 72'�1
3030

RAZEM

OG6LEM

20.521 19.800

721

w tvD: anniejszyc $ydatki realizowane z doucjicelo$ych otr4T nanlch z budi't{u pa'istwa na zadania

bie2a@ z zakesu admrnrstraqt rzqoolve, nu xiotq ogoL. - lZt '-d { odpowiednio jat w ."beli poni'ej )

ymo*j'
kontroli i ochrcny Pnwa oral'iii6o,vd; 

nAiii6' ':,iliow-at6w i seimik6w
ii,i.*ii ii, ni t ",v woiii*' o u 1yt-str!11 i
;;;id.;i; ;t."t omz' rererenda gmtnne'


