
W6jt GminY Starcza
42-267 Starcza

ul. Gminna 4
ZARJ,ADZENIE Nr 30 /06

W6JTA Gminy STARCZA z dnla 31.07.2006r.
w sprawie : zmian w budiecie gminy na 2006 rok

oraz zmian w ukladzie wykonawczym'
Na podslawie art.51 ustawy z dnia 08 marca '! 990r o samozqdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 po2.1591

z 200lt.z p6in. zm.) oftz srt.'127 i 128 usi.lpkt 1 oraz 8ri. 128, usl 2, 4d. 165.166.168,184,186 usl.1 pK 1,
ad- 188 pkl 'lustawy z dnia 30 czenvca 2005 roku o linansach publicznych ( Dz. U. Nr. 249 poz.2104 z
2005(. -zp62n. zm.) oraz w oparciu o S 10 ucnwaly Rady Gminy 140/'xr1)4OS z dnia 14.12.2OO5r.

W6jt Gminy Starcza
zarzEdza, co nastqpuje :

s l
Zwigkszy6 dochody budietu gmiry o kwotg og6tem - 3.688,- zL
( zeodnie z zrlr{zDikien Nr I }

s 2
ookonac zmian w wydatkach bud2etu gminy na kwote og6lem - 3.688.-zl
rj.:

- zwiekszyt o kwote - 101.667.-z,l
- zmnieiszy6 o kwote 97,979,- zl

v-go;
1) zwiekszyd plan wydatk6w realizowanyci z dotacji celowych otzymanych z budzetu paistwa na

zadania vdasne gminy o kwote - 3.688.-zf
2) zwigkszy6 plan wydatk6w jednostki bud:etowej gminy - Szkoly Podslawowej w Starczy o kwote

377,4

I zgodnie z zaleaznikiem Nr 2 |

s 3
,-Dokonaezmian w ukladzie vvykonawczym bud2etu gminy w nastepujqcy spos6b:

r. Zwiekszy6 plan dochod6w budzetowych o kwote 3.688.-zl
w tym : dokonad zmian w planie dotacji celowych oteymanych z budzetu padstwa na realizacjQ zadali

z zakresu administracji eqdowej oaaz innych zadah zleconych gminie 3.688._2l
(odpowiednio jek w zal. Nr 1 )
2. Zwiekszyt plan wydatk6w budzetowych o kwote 3.688.-2l.
w tym: zwiekszyd plan wydatk6w realizowanych z doiacii celowych otzymanych z budzelu panstwa na

zadania wlasne gminy o kwotQ 3.688.-2l
(odpowiednio jak w zat. Nr 2 )
3. Zwiekszye plan wydatkow jednostki budzetowej gminy - Szkoly Podstawowejw

Starczy o kwote 377.-zl
(odpowiedniojak w zal- Nr2 )

s 4
Zarz4dzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

I ny



DOCHODY

Zal. Nr 1
w zl.

Dz. Rozdz s TreSC Zwieksz€-

801 Oswiata i wychowanie 377

80101 Szkoly Podslarowe 377

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud2etu pailslwa na aealizacje
$*asnYch zadari bie2acYch omin

377

80t95 Pozostala dzialalno56 3.3fi

2030 Dotacje celowe otrzymane z bldzetu paislwa na realizacje
wtasnvch zadai biezacYch omin

3.311

Razem 3.688

wWm:
- dokonad zmian w dochodach z dotacji celottych otrzymanych z bud2etu paristwa na rcalizacie wlasnych

zadaii biezacych gminy na kwote ogdlem - 3.688.-zf ( odpowiedniojak wlabelipowlzej)



W Y D A T K I
Za|' Nr 2

Dz. Rozdz Tre56 znhiq-

754 Bezpieczefstwo publiczne i ochrona
przeciwpo2arowa

750 750

75412 Oc hotn icze straz po2am e 750 750
4110 Skladki na ubezoieczenie sooleczne 200
4120 Sktadki na Fundusz Pracy 50
4210 Zakup malerial6w i wyposazenia 3't4
4270 Zakup usfug remontowych 436
4300 Zakup ustug pozostalych 150
4410 Podr62e stu2bowe krajowe 150
4430 R62ne oplaty i sktadki 200

801 Oswiata i wychowanie 3.588
80101 Szkolv podslawowe 377

3260 lnne formy pomocy dla uczni6w 377
80195 Pozostah dzialalnogt 3.311

4300 Zakup ustug pozostalych 3.311
852 Opieka spoleczna 700 700

85295 Pozostala dialalnoSc 700 700
3 1 1 0Swiadczenia sooleczne 700
4300 Zakup uslug pozostalych 700

926 Kultura fizvczna i sport 96.529 96.529
92601 Obieklv sDottowe 96.529 96.529

6050 Wydatkinwestycyjne jednostek bud2etowych 12.530
6058 Wydatkinwestycyjne jednostek budzetowych 83.999
6059 Wydatki lwestycyjne jednostek bud2etowych 96.529

RAZEM 97.979 ' t01.667

OC,OLEM 3.688

w fvmi
l) ztiEksz-vc plan w-vdatkow realizowanych z dotacji c€low-vch otrztmanych z bu&ietu panstwa na zadania
wlasne gminy o k\rotq 3.688.-2l ( odpowiednio jak w rabeli pornzel )

2) dokonai zmian w wydatkach jednoslki budzetowej gminy - Szkoly Podstawowej w Starczy na kwote
og6lem - 377.-zl. ( odpowiedniojak w labeli poniz€j )

Dz. Rozdz s Tre56 Zwi€kszenia
lw zl-l

801 OSwiata i wychowanie 3.688
80101 Szkoly podstawowe 377

3260 Inne formy pomocy dla uczni6w 377
80195 Pozostala dzialalno'e 3.311

4300 Zakup usluo pozostalvch 3 . 3 1 1
Razem 3.688

Dz. Rozdz s TreSc
801 OSwiata i wychowanie ?77

80101 Szkoly pods'tawowe 377
3260 Inne formy pomocy dla uczniow 377

Razem


