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. Zarzqdzenie Nr 41 / 09
WOJTA Gminy STARCZA z dnia 27.08.2009r.

w sprawie: zmian w budiecie gminy na 2009 rok
oraz zmian w ukladzie wykonawczym budietu gminy.

Na podstawie art.51 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samozEdzie gminnym ( Dz. U. Nr 142
poz.1591 22001t.2 p62n. zm.) otaz at1.127 i128 ust. lpkt  l  oaz at t .  128, ust2,  art .  165.166.168,184,186
ust.1 pkt I, art. 188 pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 249
poz.2104 z 2005t.  -z p62n. zm.) orazwoparciuoS 16c Uchwaly Rady Gminy 113/Xl l l /08 z dnia
29.12.2008t.

W6jt Gminy Starcza
zarzqdza, co nastepuje :

$ 1

1. Dokona6 zmian w dochodach bud2etu gminy - zgodnie z zalqcznikiem Nr 1( Tabela Nr 1 )
w tvm:

-zwiekszyd o kwotg - 6.849.-zl
-zmniejszyc o kwotq- 6.849.-zl

s 2

Dokona6 przeniesief w wydatkach bud2etu gminy na kwotg og6lem - 3.851 ,82.- zl
- zgodnie z zalqcznikiem Nr 2-Tabela Nr 1

s 3

Dokona6 zmian w ukladzie wykonawczym bud2etu gminy tj.:
l.Dokona6 zmian w dochodach bud2etu gminy - odpowiednio jak w zatqczniku Nr 1-Tabela Nr 2

2.Dokona6 przeniesieri w planie wydatk6w bud2etu gminy na kwotg og6lem - 3,851,82.- zt
w tvm:

- w planie wydatk6w jednostki budzetowej -Szkoly Podstawowej w Starczy na kwotg.-1.000,0021. -zalqczntk
Nr 3, tabel i  Nr I

- w planie wydatk6w jednostki budzetowe.i-Gminnego OSrodka Pomocy Spotecznej w Starczy na kwote
-2.601 ,8221 - zalqcznlk Nr 3,tabeli Nr 2

s 4

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.



Tabela Nr I
Dzial

TreS6
Kwota
og6lem

( z l )

Dochody bieiEce Dochody
maj4tkowe

I w tyna D"t*r
I i. 'odki dn'm.n na

852 Pomoc spoleczna 6.849 6.849 6.849 6.849
Dotacje celowe otrzymane z bud2etu
pahslwa na realizacjQ zadah biezqcych z
zakresu administncji rzqdowej onz innych
zadah zleconych gminie ustawami z
pzeznaczeniem na :
-skladki na ubezpieczenia z pomocy
spolecznej, niekt6re Swi adczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczEce w zajeciach w
centrum integracji spolecznej -1.3O8.-zl
-zasilki i oomoc w natune oraz skladki na
ubezpieczenie emerytalne i spoleczne -
5.541.-zt

6.849 6.849

Dotacja celowa ottzymana z budzetu
pahstwa na realizacje wlasnych zadai
bie2Ecych gmin z przeznaczeniem na :
-skladki na ubezpieczenia z pomocy
spolecznej, niekt6re Swiadczeni a rodzinne
oraz za osoby uczestniczqce w zajeciach w
centrum integracji spolecznej - 1.308.-zl
-zasilki i pomoc w natuze oraz skladki na
ubezpieczenie emeMalne i spoleczne -
5.541.-zl

6.849 6.849

Razem 6.849 6.849 6.849 6.849

ZaI. Nr I
D O C H O D Y

D O C H O D Y
Tabela Nr 2
Dzial Rozdz. s Tre56 ZwiQksze-

nia
zmni9j3z9-
nia

852 Pomoc spoleczna 6.849 6.849
85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osobowy

pobierajece niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej,
niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczace w zaieciach w centrum integracii spolecznej

6.849 6.849

2010 Dotac.ie celowe otrzymane z budzetu panslwa na realizaciQ zadaf'
biezAcych z zakresu administracji rzedowej oraz innych zadan
zleconvch qminom ustawami

1 .308

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje wtasnych
zadai biezacvch qmin

1 .308

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

5.541 5.541

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paistwa na realizacje zadari
biezqcych z zakresu administracji zqdowej oraz innych zadai
zleconvch qminom ustawami

5.541

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych
zadai biezacvch omin

5.541

Razem 6.849 6.849



Tabela Nrl

Dzial
Roz-
dzial

Nazwa

096lem
w tym:

Wydatki bie2ece ogolem w tym: Wydatki
maiatko-

Wynagrodzenia
pochodno od

1 2 3

4 5 b 8 I t 0 1 1 12 1 3

801 O6wiata i
wychowanie

1.000,001.000,00 1 .000,00 1.000,00

80101Szkoly
Dodstawowe

300,00 1.000,00 300,00 1.000,00

801 t3 Dowozenie
uczni6w do szkol

700,00 700,00

852 Pomoc
spoleczna

2.601,82 2.601,82 2.601,82 2.601,822.600,002.600,00

85212 Swiadczenia
rodzinne, zaliczka
alimentacyjna
oraz skladki na
ubezpieczenia
emeMaine i
rentowe z
ubezpieczenia
sooleczneoo

0,96 0,96

85219 OSrodki pomocy
soolecznel

2.600,86 2.601,82 2.600,86 2.601,82 2.600,002.600,00

921 Kultura i
ochrona
dziedzictwa
narodoweqo

250,00 250,00 250,00 250,00

92195Pozostala
dzialalnoSc

250,00 250,00 250,00 250,00

Razem 3.851.823.851.823.851,823.851,822.600,002.600,00

WYDATKI - przeniesienia

WYDATKI - przeniesienia

Zal. Nr 2

Tabela Nr 2
Dzial Rozdz. s Tre56 Zwiekgze-

nta
ZmnieFzs-
nta

801 OSwiata i wychowanie 1.000,00 1.000,00

80101 Szkoly podstawowe 300.00 1.000,00
3020 Wvdatki osobowe niezlaczone do wvnaorodzen 1.000,00

4210 Zakup materiatdw iw wyposazenia 300.00
80113 Dowo2enie uczni6w do szk6l 700,00

4300 Zakup ustug pozostalych 700,00

852 Pomoc spoleczna 2.601,82 2.601,82

85212 Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na
ubezpieczenia eme4alne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

0.96

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczei socjalnych 0,96
85219 Os rod ki pom oc y s pol ecznej 2.600,86 2.601,82

4010 wynagrodzenia osobowe pracownik6w 2.600,00

4'�t70 Wynagrodzenia bezosobowe 2.600,00
4300 Zakup uslug pozoslalych 1 , 8 2

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeh socjalnych 0,86

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250.00 250,00
92195 Pozostata dzialalnoSe 250,00 250,OO

4210 Zakup material6w i wyposa2enaa 250,00

4300 Zakup uslug pozostalych 250,00

Razem 3.851.823.851,82



Zal. Nr3

WYDATKI - przeniesienia w planach wydatk6w
jednostek budietowych gminy na kwotg og6lem - 3.601,82 zl.

w t v m :
- w planie wydatk6w jednostki budzetowej -Szkoty Podstawowej w Starczy na kwotg.-1 ,000,0021.
wg tabeli Nr 1

- w planie wydatkow jednostki budzetowej-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Starczy na kwotQ
-2.601,8221-wg tabeli Nr 2

WYDATKI- przeniesienia
Tabela Nr 1

WYDATKI- przeniesienia

Ozial Rozdz. s Tre56 Zwiek3ze-
nia

zmnaejsze-
nta

80r OSwiata i wychowanie 1.000,00 1.000,00

80101 Szkoty podstawowe 300,00 1.000.00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeri 1 .000,00
4210 Zakup materialow iw wyposazenia 300.00

80113 Dowo2enie uczni6w do szkol 700,00
4300 Zakup uslug pozostalych 700,00

Razem 1.000,00 1.000,00

Tabela Nr 2
Dzial Rozdz. s Tre56 Zwiekaze-

nta
Zmniojgze-
nta

852 Pomoc spoleczna 2.60't,82 2.601,82

85212 Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoleczneqo

o.96

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczefr socjalnych 0,96
85219 O 6 rodk i p omoc y spolecznej 2.600,86 2.601,82

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 2.600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.600,00
4300 Zakup uslug pozoslatych 1,82

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeh socjalnych 0,86

Razem 2.60'�t,82 2.601,82


