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i i  G m i n n a  4 ZARZADZENIE Nr 12l07

WOJTA Gminy srARczA z dnia 29.03.2007r.
w sprawie: zmian w bud2ecie gminy na 2007r oraz zmian w ukladzie wykonawczym

Na podstawie art.51 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samozadzie gminnym (Dz. U. Nr
142 poz.'1591 z 2OO1t.z p62n. 2m.) oqz atL127 i 128 ust.l pkt 1 otaz atl. '128, ust 2, art
165.'166.168,184,1m ust.1 pkt 1, art. 188 pkt lustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr.249 poz. 2104 22ffi5r - z p,62n zm.) oraz w oparciu oS 14c Uchwaly
Rady Gminy 20l111106 z dnia 28-12.2OmI.

W6jt Gminy Starcza
zarzadza, co nastepuje :

s 1

DokonaC przeniesieri w ukladzie wykonawczym planie wydatk6w budietu gminy
na kwote ogolem 3.260-z.l
(  odpowiedniojak wtabel iNr 1 )

w tum:
dokonae pzeniesiei w uktedzie wykonawczym w planie wydatkow r€alzo{anych z dotacji celowych na kwote og6lem
500.-zl
tj. dotacji celowych;
- olr4manych z buaau paislw-a na zadania biezqc€ z zakresu administraqi zEdowej oraz inne zadania zlecone

gminie ustaw"mi na kwote 3{X}--zr
otrzymanych z powiatu .a z^dania bie2E.9- t€€liE.owane na podstawie porozumien miedzy j s t na kwote 200.-zt.
( od powiedn io jak w tabeli Nr 2 )

9tr2-

Dokonae pzeniesieh w ukladzie wykonawczym w planie wydatk6w jednostki budzetowej gminy -

Gimnazjum w Starczy -na kwote ogolem 760.-2l.
( odpowiednrojak w tabeli Nr 3 )

(zgodnie z zatEcznikiem. Nr 1).

E 2

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zal, Nr t
WYDATKI-p f tan ics ie t r ia

Tabela Nr (kwots w zl.

Dz. Rozdz s Tresd zmniej- Zwiek-

7g Bezpieczeistwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa 200 200
75141 Obao�na cvwitna 2@ 200

4170 Wvnaorodzenie osobotYe 200
4300 ZakuD usluq DozoslalYch 200

801 oswiata i rwchowanie 760 760
80110 Gimnazja 760 760

4040 Dodatkowe wvnaorodzenie roczne 760
4370 Op+aty z tytulu zakupu usfug lelekomunikacy.,nych leleJonii

siacionamei
760

852 Pomoc spoleczna 2-300 2.300
85212 Sviadczenia rodzinne, zaticzka atintenhcina onz skladki na

ubezpieczenia enErybtne i lentow.e 2 ubezpteczenia
sooteczneato

300 300

4010 Wvnaorcdzenia osobowe pracownikow 300
4300 Zakuo usfuo oozogalvch 300

85219 OS rod ki pofi tocy s poEcmej 2.O(N 2.000
4010 wvnaorcdzenia osobowe oracownikdw 2.000
4210 Zakup malerial6w i wyDosa2enia s00
4260 ZakuD enemii 1 .000
4300 Zakup usfuq pozoslalych 500

Razem 3.260 3.260
w tym dokonaC przeniesieri w uklaalzie wykonawczym w planie wydatkow realzoranych z dotacji celowych

otrzymanych z bud2etu panstwa na zadania bie:qce z zakresu adminastracii zEdow€ioraz innezadania zlecone
gminre rstawami na kwote 3)O.-zl

- otzymanycl z powiatu na zadania bie:Ac€ realizotflane na podstawie porozumien miedzy j .s. t. na kwote 200.-zl.
{ odpowiednio jak w tabeliNr 2 )

Tabela Nr 2
Oz- Rozdz 5 Tre36 zmiej- Zwiek-

751 Bezpieczehstwo publiczne i ochrona pizeciwpoiarowE 200 200

7U14 Obrona cywilna 200 200
4170 Wvnaoaodzenae osobowe 200
4300 Zakup ushrg pozosblych 200

852 Pomoc spobczna 300 300

85212 Swiadczenia rc<Einne, zeticzke atinerrbcyjna otaz skl€a�a//(i na
ubezpiezenia emerytatne i rentowe z ubzpieczenia sp.t.

300 3U)

40'r 0 Wvnaorodzenia osobowe oracov{nikort 300
4300 Zakuo usfuq Dozoslalvch 300

Razem 300
oraz: dokona6 zmian w ukladzie wykonawczym w planie wydetk6w jednoslki bud2etowej gminy-Gimnazjum w
Starczy na kwote og6lem 760.-.1. ( odpowlednio jak w tabeli Nr 3)
Tabela Nr 3
Oz. Rozdz s Tre56 zmiej- Zwiek-

80t Oswiata i wvchowanie 760 760
80110 Gimnazja 760 760

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 760

4370 Op+aly z lytutu zakupu uslw telekomunikacyjnycfi teletonii
stacionamei

760

Razem 760 760


