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ZARZ{DZENIE Nr ,14106

woJTA Gminy STARCZAz dnia 07.11.2006r.
w sprawie : zmian w budiecie gminy na 2006 rok

oraz zmian w ukladzie wykonawczym,
Na podstawie art.51 ustawy z dnia 08 marca 1990r o semorz4dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 po2.1591

z 2001t.2 p62n. zm.) otaz anl27 i 128 uslipn 1o.az a.l. 128, ust 2, art. 165.166.'168,184,'186 ust.1 pkt 1,
aat. 188 pkt l ustawy z dnia 30 czeMc€ 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr.249 poz.2104 z
2005.. -zp62n. zm.) oraz w operciu o S 10 Uchwaly Rady Gminy 14oxlXlOS z dnia 14.12.2OO5(.

W6jt Gminy Starcza
zarzEdza, co nastepuje :

s {
Dokonad przeniesief w wydatkach bud2etu gminy na kwotQ o96lem 6.743.-2l
wtvm:
dokonac zmian w planie wydatk6w realizowanych z dotacii celowych otrzymanych z budzetu
paistwa na zadania udasne i zadania zlecone gminie usiawami na kwote 193.-zl
(zgodnie z zal Nr 1)

s 2
Dokonae zmian w ukladzie wykonawczym bud:etu gminy w nastepujqcy spos6b:

1) Dokonac przeniesien w wydatkach budzetu gminy na kwote og6lem 6,743,-zl
2) Dokonad pzeniesiei w planie wydatk6w realizowanych z dotacji celowych otzymanych

z budzetu paistwa na zadania zlecone gminie ustawami na kwote 193.-zl
( zgodnie z zal. Nr 'l)

s 3
Zanadzenie wchodzi w :ycie z dniem podpisania.



W Y D A T K I -przeniesienia ZaL Nr I

vlvn;
- dokonac pzeniesieh w planie wydatk6w realizowanych z dotacji celowych otzymanych z

budzetu paistwa na zadania zlecone gminie usiawami na kwote 193.-zl
(odpowiednio jak w tabeli ponizej)

w zl.
Dz. Rozdz s Tre56 Zmniej

-szenta
Zwiek-
Szenia

750 Administracja publiczna 5.Un 5.000
75023 Urzad Gminv 300 5.000

4010 Wvnaorodzenie osobowe pracownik6w 3 200
4110Skladki na ubezpieczenie spoleczne '1.800

4410 Podr629 sfu 2bowe kraiowe 300
75095 Pozdnala dzialalno6c 4.700

40'10Wvnaqrodzenie osobowe pracownik6w 4.000
4 1 1 0Skladki na ubezDieczenie sDoleczne 500
4120 Skladki na Fundusz Pracv 100
4300 ZakuD usluo oozostalvch 100

f 5'l Urzqdy naczelnych organ6w w{adzy paistwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

193 193

75109 Wbory do nd gmin, nd powiabw i sejmik6w
wojew6dzlw, wybory w6jt6w, burmis'tn6w i
prezydent6w miast oraz ,clerenda gminne,
Nwiatowe i woiew6dzkie

193 193

4300 Zakuo usluq oozostalvch 193
4410 Podr62e stu2bowe kraiowe r93

926 Kulfura fizyczna i sport 1.550 1.550
92695 Pozoshla dzialalnsie 1.550 1.550

4170 Wvnaorodzenie bezosobowe 1 .550
4210 Zakup materiabw i wyposa2enia 1.000
4300 Zakuo usfuo pozostalYci 450
4430 R62ne oolatv i sldadki 100

OGOLEM 6.743 6.743

Oz, Rozdz s I nesc Zmniej
-szenia

Zwiek-
szenia

751 ueedy naczelnych organ6w wladzy pafstwowej,
kontroli i ochronv Drawa oraz sadownictwa

193 193

75109 Wbory do rad gmin, nd powiatow i sejmik6w
wojew6dzlv wyboryt w6jt6U burmistn6yt i
prezydentgw miast oraz refercnda gminne,
oowiabwe i woiew6dzkie

193 193

4300 ZakuD usluo DozostalYch 193
44'lO Podr62e sfu zbovre kraiowe 193

OC,OLEM 193 193


