
W6jt Gminy StarL.
42-26I Starcza
ul. cminna 4 ZARZADZENIE Nr 54 / 07

W6JTA Gminy STARCZAz dnia 15.11.2007r.
w sprawie : zmian w budiecie gminy na 2007rok

oraz zmian w ukladzie wykonawczym budtetu gminy.

Na podstawie art.51 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samotzadzie gminnym {Dz. u. Nr 142
po2.1591 z 2OO1r.z po2n. ztn.) otaz at1.127 i128 ust. lpkt 1oraz ai. 128, ust2, art. 165.1S.168,'184,186
ust.1 pkt 1, art. '188 pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 249 poz.
21c4. z2o05t. - z p62n. zm.) orazwoparciuo$ 14c Uchwaly RadyGminy 20llll/06 z dnia 28.12.2006..

W6jt Gminy Starcza
zafz4dza, co nastepuje :

1. Zmniejszy6 dochody budietu gminy o - 61.062.4621
u-94;
- zmniejszyc o kwote - 673.702,0021.
- zwiekszycokwote - 2.639,54.1

gEZ
dokona6 zmniejszeh w planie dochod6w rcalizowanych ze Srodk6w dotacji celowych
o kwote ogolem - 61.062,4621
/ odpowiedniojak wzal. Nr 1, tabela Nr 1 /

2. Zmniejszy6 plan wydatk6w budietowych gminy o kwote og6lem- 61.062,/t6zl

s l
kwote

\I)

zmniejszyC o kwote - 673.702,(nzr.
zwiekszyc o l<wote - 2.639,921

dokonad zmn,ejszen w phnie wydatk6w realizowanych ze Srodk6w dotacji celowych
o kwote og6lem - 61.062,4621
/odpowiedniojak w zal. Nr 1, tabela Nr 2 /

3. Ookona6 przeniesieft w wydatkach budietu gminy na kwoQ ogolem - 929,00.-zl
/odpowiednio jak w zal. Nr 3 /

s 2
Dokonad zmian w ukladzie wykonawczym budietu gminy na 2007rok
ri.
L Zmnieiszye plan dochod6w bud:etu gminy o kwote - 61.062,4621

w tym: zmniejszyd plan dochod6w realizowanych ze Srodk6w dotacji c€lowych o kwote - 61.062,,1621
( odpowiedniojak w Zal. Nr 2, tabela Nf 1 )

z.Zt ,eiszye plan wydatk6w budietowych o kwote - 61.062,464.
- w tym; zmniejszy6 plan wydatk6w realizowanych ze Srodk6w dotacji celowych o kwote - 61.062,4621

{ Zal. Nr 2, tabela Nr2 }
3. Dokonac przeniesief w wydatlach bud2etu gminy na kwoQ ogr!,lem - 929,0021

{ Zal. Nr4, tabela Nr 1)
w tym: dokonaC peeniesiei w planie wydatk6w realizowanych ze Srodk6w dotacji c€lowych na kwote

269,002 | Zal. Nr4, tabela Nr2 )
oraz: dokona6 przeniesieri w planie wydatk6w jednostki budzetowej - Szkoly Podstawowej w Starczy

na kwotQ 2,13,002t ( Zal. Nr 4, tabela Nr 3)

s 3
Zarz4dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

tng



D O C H O D Y Zal. Nr I

!4!4: - zmniejszyc plan dochoddw realizowanych ze Srodk6w dotacji celowych o kwote og6lem -
61.062,46.-zl

Tabela Nr 1 Kwotra
Dzial Tre56
0 1 0 Rolnictwo i lowiectwo 2.639.54

Dotacje celowe otzymane z budzetu panstwa na aealizacje zada6
biezqcych z zakresu administracji zqdowej oraz innych zadarl zleconych
gmrnom z pzeznaczen|em na:
- zwrot podalku akcfzowego zawadego w cenie oleju napedowego wykorzystanego
do produkc.ji rolnej ptzez p.oducent6w rolnych wojew6dztwa Slqskiego -2.587,782t
- pokrycie kosa6w postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gmine w
ll-terminie olatno6ci - 51.7621.

2.639,54

852 Pomoc sDoleczna 63.702,00
Dotacje celowe otzymane z bud2efu pahstwa na rcalizacje zada{
biezacych z zakresu administracji tzEdowej oraz innych zadan zleconych
gmanom z pzeznaczenem na;
- oplacenie skladek na ubezpieczenaa zdrowotne za osoby pobierajqce niekt6re
swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niekt6.e 6wiadczenia rodzinne - 370,0021
-wypfate Swiadczen rodzinnych - 62.000,0021,
'wvotate zasilk6w stalvch - 1. 332.-zl

63.702,00

RAZEM 63.702,002.639,54
61.062,/t6

W Y D A T K I
Tabela Nr2

u-@

\rtydatki bieiqce og6lem w

zalieka rlimentacyjna orsz
sktadki ns ubezpieczenia

Skladki na ub€zpieczenia
zdrowotne oprac€ne 2a osoby

3wiadeenia z pomocy
spolecznej o€z niekl6€

Zasilki i podoc w natlue ora
skladki na ubezpieeenia

- zmniejszyC plan wydatk6w .ealizowanych ze Srodk6w dotacji celowych o twote ogolern- 6l .062,46.-zl



Tabela Nr '1
D O C H O D Y zal. Nr 2

Kwota
Oz- Rozdz s Tre56
010 Rolnictwo i lowiectwo 2.639,54

01095 Pozo6tala dziatalnosC 2.639,54
2010 Dokqe @llre drzynane z bud2etu pa slwa ne €alizaqe zadah bie2qcycn z

zak€s! administ€cii zadoreio€z innvch zadan Ae@nvch qhinom
2 639,54

452 Pomoc spoleczna 63.702,00
45212 Swiadczenia .odzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na

ubezDieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
62-000,00

2010 Dolacie celow€ otrzyman€ z bud2etu paistwa na realizacjg zadai bie24cych z
zakrosu administradi zado'r€i olaz lnnvch zadan zbco.vch qminom

62.000,00

85213 skladki na ub€zpieczenia zdrowotne oplacane za osoby
pobierejace niekt6re gwiadczenia z ponocy spolecznej oraz
niekt6re 3*iadczenia rodzinne

370,00

2010 Dolacje c€lo!€ otzymane z bud:etu pa stwa na realizade zadai biez4cych z
zak€su administracii Eadoreioraz innvch zadan zbconvch ominorn

370,00

45211 Zasilki i pomoc w natur:e oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne 1.332,00

2010 Dotacje elorc otrzynane z budtetu paistwa na €alEaqe 2adaf bie2qcfch z
zakresu administ€cji zqdoaej oraz innych zadai zleconych gminom

1.332,00

RAZEI' 63.702.00 2.639.54
OGOt.EM 61.062,,16

UJUD| zmniqszya plan dochoddw realizowanych ze sodk6w dotacjicelowychokwotg-61.062,46.-zt
(odpowiedniojak w tabeli Nr 1)

Tabelr Nr2 W Y D A T K I Kwota r.
Dz, Rozdz s Trese
0' l0 Rolnictwo i lowiectwo 2.639,54

01095 Pozostala dziatalnosd 2.639,54
4210 Zakup matenabw i wyposazenia 51,76
4430 R62ne optaty i skfadki 2.547,78

852 Pomoc sooleczna 63.702,00
E5212 Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjn. 0152 skladti na

ubezpieczenia emervtelne i rentowe z ubezDieczenia soofacz.
62.fito,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 100.00
1 1 1 0Swiadczenia spoleczne 58.850.56
4110 Skladki na ubezoieczenie sooleczne 1.550.00
4210 Zakup materialow i wyposazenia 406.82
4260 Zakup enercil 200,00
4300 Zakup uslug pozostavch 112,00
4350 Zakup ustug doslepu do sieci lntemel 440,22
4410 138.00

Odpisy na zakladowy tufldusz Swiadczei socjalnych 15.40
4700 Szkolenia pracown nieb?dqcych czlonkamr korpusu stuzby cyw nej 1 1 1 , 0 0

Zakup mateiat6w papiemiczych do spzetu drukarskiego i utzqdzen 76,00

85213 Skladki na ubezpiecz. zdrowotne oplacane za osoby pobie.ajqce
nieK6re 5wiadczenia z pomocy spolecznej ora2 nieK6rc
Swiadczenia rodzinne

370,00

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrolvotne 370.00
45214 Zasilki i pomoc w naturre oraz skladki na ubezpieczenia emerytalno 1.332,00

3 1 1 0SwradczenE spoleczne 1.332.00
Razem 63.702,00 2.633,54
OGOLEITI 6 t.062,,$

!!t_$!!!izmni€jszye plan wydatk6w rsarizowanych ze srodk6e dotaqi @bwych o l@te - 63.702,m-d ( odpdiednio jak w
tab€li Nr2 )



ZrL Nr3

W Y DATKI -przen ies ien ia

Kwota w zl.

Vwdatki bie2qr:e ogd,lem w tym:

2

5 1 3

700 Gospodarka
mieszkaniowa

60 60 60 60

70005 Gospocla*a gnrntami i 60 60 60 60

801 Oiwiata i wychowanie 213 243 243 213 243

80101 243 243 243 243 243

851 Ochrona zdrowia 300 300 300 300
85154 P ae ciwdzi ala n i e a I kohol izm ow i 300 300 300 300

852 Pomoc spoleczna 300 300 300 300

85219 Ostodki pomocy spolecznej 300 300 300 300
854 Edukacyina opieka

45415 Pomoc maleialna dla uczniOw 26 26 26 26
Razem 929 929 929 929 243



Tabela Nr l.

ZaL Nr 4

WYDATKI - przeniesienia
Kwota

Dz. Rozdz s Tre56
700 GosDodarka mieszkaniowa 60

7Un5 GosDodarka qruntami i nieruchomoSciami 60 60
4210 Zakup material6w i wyposa2enia 60
4300 Zakup uslug pozostatych 60

801 OSwiata i wvchowanie 243 243
80101 Szkoly poalstawowe 2,jt 21it

3020 R6zne wydatkr na zee os6b fizycznych 69

4010 Wynagrodzenia osobow€ pracownik6w 243
4440 Odpisy na zakladowy fundusz iiwiadczei socjalnych. 174

851 Ochrona zdrowia 300 300
85154 P nec i w dz i ala n i e a I ko h o I iz m ow i 3(n u0

4210 Zakup material6w i rvyposazenia 300
4300 Zakup usluq pozostalych 100
4410 Podr6ze sluzbowe krEowe 200

852 Pomoc spoleczna 300 300
85219 OSrodki pom ocy spolecznej 300 300

4260 Zakup energii 300

4370 Oplaty z Mulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii
stacionarnei

300

851 Edukacyjna opi€ka YvychowaYvcza 26 26
85415 Pomoc materialna dla uczni6w 26

3240 StvDendia dla uczni6w
3260 inne formv pomocy dla uczni6w 26

Razem 929 929
V!y!!; dokonef p.zeniFief w planie wydatk6w z zakresu zadad zleconych gminie na kwotQ

- 269,0021 (odpowiedno jak w tabeli ponizej - Nr2)

Tabela Nr 2.

9@ :dokonae plzeniesiei w planie wydatk6w jednostki bud2etowej
-Szkoly Podstawowej w Starczy na kwote 243.-zl (odpowiedniojak tabeli ponizeiNr 3 ).

Tabcla Nr 3.

Oz. Rozdz 5 Tre66

801 Oswiata i wychowanie 243 243
80101 Szkoty podstawowe 243 213

3020 Rozne wydatki na eecz osdb fizycznych 69
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 243
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczei socjalnych. 174

851 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 26
85415 Pomoc maaerialna dla uczni6w 26

3240 Stvoendia dla uczni6rv 26
3260 Inne formY pomocv dla uczni6w 26

Razem 269 269

Dz. Rozdz s Treg6

80r Oewiata i wvchowanie 243 213
80101 Szkoly podstawowe 2tt3 u3

3020 R62ne wydatki na zecz os6b fizycznych 69

4010 Wynagrodzenia osobow€ pracownikdw 243
4440 Odpisy na zaklado!,ey fundusz Swiadczed socjalnych 174

Razem 243 243


