
W6jt GminY Starczz
42-261 Starcza

ul. Gnli trna ; i

. ZARZADZENIE Nr 57/08
WOJTA Gminy STARCZA z dnia 28.11.2008r

w sprawie: zmian w budiecie gminy na 2008 rok
oraz zmian w ukladzie wykonawczym budZetu gminy.

Na podstawie art.51 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorzedzie gminnym ( Dz. U. Nr 142
po2 j591  z2001 tzp62n .zm. )o taza t1 .127 i128us t .1pk t1o raz  a r t .  128 ,us t2 ,a r t .  165 .166 . i 68 ,184 ,186
ust.1 pkt ' l ,art.  188 pkt lustawy z dnia 30 czerwca 2oo5 roku o fnansacn publicznych (Oz.U.Nr249
poz.2104 z 2OO5t. - z pi'ir|. am.l oraz]w oparciu o S 16c Uchwaly Rady Gmhy 55Nlll/07 z dnia
27.12.2OO71.

W6it Gminy Starcza
zarz4dza, co nastepuje :

s l
Zmnieiszyc plan dochod6w bud:etu gminy o kwoie 483,0021.

2O9,OO zl
692,N-d

(zgodnie z zalEcznikiem Nr 1)

Zmnieiszyc plan wydatk6w budietu
w tvm:

w tvm:
-zwiekszyc o kwote
-zmniejszyC a kwotQ

-zwiQkszye o kwote
-zmniejszyc a kwotQ

5 2

gminy o kwote t183,0021.

209,00 zt
69z,Urd

(zgoclnie z zaqcznikiem Nr 2)

s 3
Dokonae przeniesie^ wwydatkach budietu gminy na kwote ogaem 22,325,0O21.
{zgodnie z ZalEcznikiem Nr 3, Tabela Nr 1 )

s 4
DokonaC zmian w ukladzie wykonawcrym budzetu gminy tj.:
1) Zmniejszyc dochody bud2etu gminy o kwotq 483,0021 - Zal. Nr 4 Tabela Nr 1
2) Zmniejszy6 wydatki bud2etu gminyo k\.r,ole 483,0021- Zal. Nr4,Tabeta Nr2.

.LryE:
zmniejszy6 dochody iwydalki realizowane z dotacji celowych ot-zymanych z bud2etu paistwa na
zadania biezace gmhy widsne i zlecone usta\rami o kwote 483,0021- odpowiednio lak w Zaqczniku Nr 4
Tabeb Nr, i  Nr 2.

3) Dokona6 pzeniesiei w wydatkach budzetu gminy na kwot€ 096+en 22.325,002t.
(zgodnie z Zatqcznikiem Nr 3 Tabela Nr 2).

4) Zmniejszye wydatki jednoslki bud2eiowej gminy -cminnego O6.odka pomocy Spotecznej
w Starczy o kwote 692,OOzl.
{zgodnie z Zahcznikiem Nr 5)

s 5
Zatzqdzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania.



Zalacznik Nr 1

o O C H O D Y - zmniejszenia budietu gminy na 2008 r.

Ozial

Tre56
Kwota
og6lem

( z l )

Dochody bbtace Oochody
maietkowe

l w \ m

t g : "

852 Pomoc sooleczna 692,00 692,00
Dotacje cel@e oLzyma.e z bud2etu
panBhra na reali.acj€ a.,an biez+trh
gminy z aksu zadan 2e6nych gminje
paenaddim na Sktadki na
ubeDieeenia 2dreolne oDtacane za
6oby pobieraj4@ niekl6.e iwiaddenra z
pomocy3polezej, nield6.eSwi.<k*ni.
rodzinne o@ za oeby ue€slrtcze@ w
u i€iach @ntrum inteoEcii eol€nei

583,00 583,00

Dotacle elwe olrzyma.e z bud2etu
pehslwa na r4lizacje adan bidqcych
gmhy z akres zadad zl@rych gminie
@dnaeeuiem na ailki i 'me w
naiue dd skladki m ubezeisenie

109,00 109,00

854 Edukacyjna opieka 209,00 209,00

DoiacF elltr o{rzyman€ z budt€{u
Fdslwa na r€lizacje s'ta$ych zada6
bie4cych z pEenaddi* n. Pm@

209,00 209,00

Razem 209,00 692,00 209,00 692,00
Ogdem /183,00 483,00



Zalqcznik Nr 2

WYDATKI - zmnie N|a 2008r

t Jydatki bie2?ce og6bm w

Sktadki na ubdPidehia

rodzinne o.az za @by

Za6ilkiiFoewnatme

Pomoc matenalna dla



Zalecznik Nr 3

v\rydafl(i biezqcllgi!! tq

Administracia publbzna

Gosooda.ta komunalna
iochrona arcdowbka

Os.&Loi. ulic pl.c6v i drig

abele Nr2 W Y D A T K I |eS|entatzen
Dz. Rozdz. s TreSC
750 Administ|acia publiczna 325,00 325,00

75023 Ur4dy gmin (mi*e//3l i miast ne gawach pwiatu) 325,4n
{m Wydatki o$bowe nie zalidoe do wynagro&en 170,@

4260 155,@

75095 Pozos& dzidalnosi 325,00
3020 wtdalli @bowe nie zalieoe do wyna$o@en 17J,@

4440 Odpisy na zakladosy tundusz swiadd4 sjalnych 152,N

900 GosDodarka komunalna i ochtona Srcdowiska 22.000,00
90001

4270
Gospoda*a Sciekowa i ochrona v6d 2:2,@0,4n
Zalop uslug remor'lowyd' 15 0@,m

€m Zakup uslug pozcldych 3.0@ @

4530 Podatek od l arcw i uslug (VAT) 4.0@,m
90015 Ogwietbnie utb, phc6vr i dr6g 22.(m,tn

4260 72 000,00

RAZE M 22.325,OO22.325,@



Zalqcznik Nr 4

Tzbeta Nr2

D O C H O D Y

W Y D A T K I

Tebele Nr1
Dzial Rozdz s TreSf
as2 Pomoc aooleczna 692,00

85213 skb6.tki na ubezpleczanb z.trowohe opk,c'f]e za osoby pobie€jEce
nl*l6re Swladczenh z pofirocy spoleczne' nl€:*torc a*bdczeila
rodzhrne oaz ze osoby uczes'rle4ce fl zekclach canttun inb$acji

58:t,00

2010 Dolacie elde drzymane z bud2elu 9ahstwa M r€liacie zadai hie2qcych z
zkres! admidstracji z44€jora .rych zdan zb@nychgminm (di4zkom 563,O0

85211 Zasiki i pormc w nantta onz st<dki na ubezpi*Eenle amerybha lUr,OO

Doia.i€ eloL€ dr:Fah€ z bud:€tu p.n.{wE m r@liacje zadan belq9y.h z
akr$u admirtdEcji z4d@€jord hrrych adan zleconych qminm (tuiqzkom 109,00

854 Edulacvina oDiela wwhowawc?a 209.m
85115 Pornoc materblha dla uczniriw 209,0o

2030 Dotacle el@e otrzymane z budtelu paistsa na r€lizcje l{aeych zadan
bietacY.h omin (eiazk6lr qmin) 209,@
RAZEM 2O9pO 892,00
OGOLEM €3,00

s TreSC
852 Pomoc spoleczm 692,00

45213 StJ?.rki na ube4ig''{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{zenb z.trovohe ophcarE a osony pobia!ajqce
nle*brc tvrldczenkt z porlocy spobc',ej, niel<bre awiadcz$b
roalzhtne oaz E oaoby ucz€strtc4ce w zaipttch certum lmegacl

583,00

4130 Skladki n a ub ezpieczenie 2drowolne 583,00
a521a Zasll<t t pomoc e nant@ otaz d\bcrhi na ubezpieaie eneryalne 709,OO

3 1 1 0Swiadczenia spoleczne 109,00
8sil Edukacyira opbka wycho$,awcza 209,00

45175 PoNc tllaF''alna.Ia ucmltu m9,an
3260 lnnefomy pomocy dla uczniow m9,(n

RAZEM a)9.00 592.00
OGOL€T' ,183.00

s-@;
1 ) rmnleJszye dochody I wydatli realizowane z doiacii cd,o\Nych otrrym.nFn z budictu panstua na adanu btelqce

gminy wrasne i zlecone u.tanami o tyrore483,0o2l { odpd|iedniojak powy2ej - tj tabera N.1 i2 )



Zalqcznik Nr 5

Zmnieiszenae planu wydatk6w jednostki bud2etowei gminy-

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Starczy

Oz. 0 TregC
452 Pomoc sooleczna 692,00

45213 Sk/la.tl(i na ubezpktcza$ zdrowobe opbcete .a osoby
pobiqajece nien6rc 6wEt bzt'lb z pomocy sporecmej,
niektorc swia.lczanb rcdzlnne otaz za osoby uczest ic-ace w
zai9c ,€ch ce'tturn lnqracji sLtobczrq
Skradkr na ubezp'eczenie zdrowohe

f63,00

4130 583,00
45214 Zasi,ki i porlocw ndntze oE st,,d�ti na ube2piecanie

eme.ytatne i ren,ow€
109,OO

3 1 1 0 Swiadczenia spoleczne 109,00
RAZEI,l 592,00
OGOIEM 692,00


