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WoJTA Gminy STARCZA z dnia 05.07 2007r'
w sprawie : zmian w budiecie gminy na 2007rok --

oraz zmian w uktadzie wykonawczym budietu gminy'

Na podstawie art-51 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samozqdzie gminnym (Dt 9 ryl 
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W6jt Gminy Starcza
zarzqdza, co nastepuje :
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Dokonac pzeniesie6 w budzecie gminy na kwote ogotem 11'250-zl

wlv@:

-dokonadDzeniesiel]wwydatkachblezqcychzzakresuadministracjirzqdowejorazinnych
iadan zleconych gminle ustawaml na kwoig 550 -zl

ti.: Dz. 852- pomoc spoteczna, Rozdzal 85212-Sw;dczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skfadki

;;;;;";;;;"1;;;;Malne i rentowe z ubezpieczenia spolecTneso - ss0 -zr

- Itzeznaczve czeie rezerwy ogolnej w kwocie l'oo0--zl na zakup siatki ochronnej celem

larnonto*ini" ti.'i na ooisku sportowym w mlejscowoSci Lysiec
( zatacznik Nr 1 )

Dokona6 zmian w ukladzie wykonawczym budzetu gminy na 2007rok na kwote

ogotem - 11.250'-zl
!t!v!!!!

- dokonac Pzeniesiei w wydatkach
zadai zleconych gminie ustawaml

( zalqgznik Nt 2 ) .

s 2

bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych
na kwote 550.-zl

s 3

Zatz{dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania



Zal. Nr 1.

WYDATKI - przeniesienia
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WYDATKI - Dnenicsienir Zal4cznik Nr 2
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