
aj t  GminY Starcza
42'261 Starcza

' ! l  Cminna  ! l ZARZADZENIE Nr 46106

WoJTA Gminy STARCZA z dnia 15.1 1.2006r.
w sprawie : zmian w budiecie gminy na 2006 rok

oraz zmian w ukladzie wykonawczym.
Na podslawie art.51 uslewy z dnia 08 marca 1990r o samorzqdzie gminnym (Dz U Nr 142 poz 1591

z2}Olt.zp62n.zm.)oftzert.127i128ustlpktloraz art. 128' lst2, ar1 165 166 168184'186ust'1 pktl '

i*.-ig8 pii l u"ir*y . Onia 30 czeMca 2Oo5 roku o finansach publicznych ( Dz u Nr' 249 poz 2104 z
)dosi. -i pOzni. .ni.l oraz w oparciu o S 10 Uctnvalv Radv Gminv 1{olxl'/\Jos z dnia 14 12 2oo5t

W6jt Gminy Starcza
zarzEdza, co nastQpuje ;

s 1
Zwiekszye dochody budietu gminy o kwotg og6lem 18'176' zt'
w tvm:.-.-- 

zwiekszyd dochody z dotacji celowych otrzymanych z budzetu paistwa na rcalizacje

zad;ri zleconych gminie uslawami na kwotQ ogotem 18'176'-zl
( zgodnie z zatqgznikiem Nr 1 )

s 2
zwieksqc plan wydatfi6w budietu gminy o kwotQ 18'176'- zl

v_glE.:- 
zwiekszyd plan wydatk6w realizowanych z dotacjicelorvych okzymanych z bud2etu paislwa

na zadania zlecone gminie ustawami o kwote 18'176'-2l
( zgodnie z:alq9:nikie$ Nr 1 ) 

S 3

Dokona6 ptzeniesieti w wydatkach bud2etu gminy na kwotq og6lem - 34'844'-zl

vY 
ookon epo"niesiei vt planie wydalkdw realizowanych z dotaqi-celowych otrzymanych z budietu

paiisr'ra na.aOania tt.;ne gminie ustawami na kwote 263 _zL

( zgo<lnie z zalqdnikiem Nt 2 )

s 4
Dokona6 pzeniesiei w wydatkach jednostek bu;zetowych gminy na kwotQ ogolem 32'666'-zl

w tvm:---i 
) ieanostt<i bud2etowej -Szkoly Podstawowej w Starczy z zakresu reallzacll programu -
' ;szkola Mazei" - na kwote 1.235'-zl-

2) jednostki budzetowej- Gimnazjum w Starczy z zakresu realizacji programu -'Szkola

Mazen' - na kwotQ 100.-zl'
( zqodnie z zal. Nr 3)

3) F;;;il;;;i"i;ej-szkotv Podstawowej\'Y Starczv - na kwote 21'a43"zl'

4) jednostki bud2etowej - Gmrnnego Pzedszkola w Slarczy --na kwotq 9'488'-zl'

( zgodnie z zal. Nr 4) 
S 5

Dokonac zmian w ukladzie wykonawczyrn'budzetu gminy w nastQpujEcy spos6b:

1. Zwiekszyd plan dochod6w budietu gminy o kwote 9g19t 
- 1A'176' zt'

r ,#, 
'i*iiiltvd 

pr"" dochoddw z dolacii;lowv-cn ottymanvcn ztudielu paristlva na rcalizacie
- 

zadai rle*,nvch gminie ustawamr na kwote ogd+em - 18'176"21
(zgodnie z zatfznikiem Nr 1 )

|.?*iit"wi plan wvdatk6w budzetu sminv o krYotg 1.8-'17-9::3 ^
r t r L,ef,l".vi plan wydatkdw realizowanych-z doticii celor rych ottzymanych z bud2elu panstwa
-n 

radania rle*ne gminie uslawami o kwotq - 18'176'-2l

!:t;"JffiiTH'J.Lliw wvaatracrr oud2etu sminv na hvots ogaem - 34'844'-zl
( zgodnie z ralqcznikiem Nr 2 |



4. Dokonac przeniesieri w wydatkach jednostek budietqwych gminy na kwote og6fem

32.666.-zl.
w tvm:-- 

iednostkr budietowej -Szkoty Podstawowejw Starczy z zakresu realizacji programu -�'Szkola

lrarze6" - na kwote 1.235.-zl. -zal. Nt 3'
- i"onEtti ouoz"to"u'"i - Gimnazjum w Starczy z zaktesu realizacii grogramu -'Szkola Mazei"
- na kwote 100.-zl. 'zal. Nr 3
- j;dnostki bud2etowej -Szkoly Podstawewei w Starczy - na kwotq 21 343'-zl' -zal' Nr 4

- jecnostt<i luozetowei - Gminnego Pzedszkola w Starczy -na kwote g'rl88'-zl' -zal' Nr 4

s 6
ZaeEdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania'

rnlnY

F VhFI



Zal. Nr 1
kwota w zi.

Dz. Rozdz s TreSc Zwiekszen

852 Pomoc spoleczna 18.176

45212 StiadczenE rodzinne, zaticzka alimentacyjna o.az
sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezoieczenia spolecznego

't8.000

2010Dota"ltElowentekazanet-ramu F'1sMa na rcalizacjQ zadad
bieiaaych z zakresu adminislracji rzqdowej oraz innych zadai zleconych
ominom uslawami

18.000

85213 Sktadki ntnb-Fieczenia zdrovrotne oplacane za osoby
pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej
oraz nieK6re swiadczenia rodzinne {llq]zt :-57.'zt)

176

2010Do-lac-r cetowe fizekazane z' budzetu pahslwa na realizacie zadali
bie2acych z zakresu admini$€di zqdowej oraz innych zadali zleconych
ominom us{awami

176

Razem 18.176

w tvm:
- *iqt"aye dochody z dotacji celowych otzymanych z budZetu paislwa na realizacje wlasnych zada'l

biezqcych gminy oraz zaclari zleconycn gminie uslawami na kwotQ ogorem - 18'176'-zl t odpowiednio

iak w tabeli powyzej )

DOCHODY

WYDATKI -zw iQkszen ia

Tre56 Zwiekzenia

wwm: -
'1) zwiekszyd plan wydatk6w realzowanych z dotacii celo'{ych olrzymanych z budzetu panslwa na zadanta

zlecone gminie ustawami o twotg - 18"176'-2l { odpowiednio jak w tabeli powvzej )

Pomoc spoleczna

roizinne, zaticzka alimentacyina oraz
sktadki na ubezpieczenia emerytbtne i rentowe z

adczenia spoleczne
Zakup materiailv i wyposazenia

Sxnadiii*ziaczenn za ane oplacane za osoby
pobieni4ce niei<6re swiadczenia z pomocy spotecznei
ofaz nieh're Swiadczenia rcdzinne
Skladki na zdrowome

18.176



Z^. Nr 2.

W Y D A T K | -przeniesienia
kwota w zl.

Dz. Rozdz s Tre{6 z,maiei- Zniek-
szenia

801 Oswiata i wychowanie 31-431 t't.431

80104� Pnedszkola 9.488 9.488
3020 wvd-atkiosoboweniezalicTonedorvynagrodTei 632

4010 Vwnaqrodzenie osobowe pracownik6w 6.530
4 1  1 0 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 1 .952

1120 Sktadki na Fundusz Pracy 374

1224 Zafuo Sroafow zvwnoSc; 5.988

4240
42m

Zakuo oomocy naukorvych, dydaktycznych i ksiqz'ek 300
Zakuo uslua remontowych 2.O00

44't 0 Podrdze slu2bowe kraiowe 200

1440 oooi-synazaraoowyrrnouszs"iadczeryggig11yqL 1.000

80110 Gimnazja 17.903 21.U3
3020 Wvdalki--sobowe niezaliczone do wyna grodzei 605

4010 WFnaqrodzen ie osobowe pracowniqry 18 .015

4040 Dodstkowe wYnagrodzene roczne 3.223

4170 Wvnaomdzenie bezosobowe 806

4260 Zakup energii 1.000

4270 7'L''^ "elrd ramnntowch 12.541
2104110 Podr6ze sfu zbowe krelowe

4140 .r^r;";";ihdM/ f',n.,rrsz Swiadczen socialnYch 3 .310

DW 3.4080113
4300 7rL,rh,,.r'n Mro<tatuch 3.440

50080116 Doksztalcenie i aloshonalente na.lczyclen
4300 Zakup usfug pozoslalych 500

1(n 100
80195 P^'dctale dzielatnosa

Sitadki na ubezpieczenie spoleczne 1 8 21
41 ' l8 534119

Skbdki na Fundusz Pracy4124
4129

WVnaqrodzenie bezosobowe 302
902
1 5

4174

3094179 Wvnaoroozenle oezosooow€
4308 Zakup uslug Pozoslalycn

Zakup usfug pozoslalYch
o^nrita cl 'th.wc kraiowe

44
1

925
4309
4114

Pomoc spoleczna 1.453 1.463
852

263 26385212 Swiadczenia rodzinne, zattczxa a,,,r,en'ac nc vrd'
sktadU na uEzplqzenta emerytalne I refitowe z
u bezpi ec ze n i a sqolec 2!999---------..-.----------'---------.'--

2634010 wvnaoroozcrna owwwc Pl 263
4260

A;iki76m@i;atu tze oraz sl<ladki n a
..\^-^r^^-^6i^ ^tu^'r.rn^ i rentowe

1.20085211

Swadczenia spoleczne 1.2003 1 1 0 1.200
85295

StEdczeila spoteczne
1.210

1.200
3 1 1 0 1.210

900 Gospodarka komunalna I ocnrona sroqowrsrlc

ffi 1.210
90001 1.210

4530 -oswieuenie 
ulic, plac6w i drog

ZakuD eneIqtl

1.210
90015 1.210

4260



Kultura fizvczna i s

Zakuo malerialbw i

R6Zne oo+atv i skladki

w tYm:

dokonai przeniesied w wydatkach z zakresu zadan zleconych na kwote 263'-2l'

(jak w tabeli ponizeJ).

Tre.at

Pomoc spoleczna

ffi
skladki na ubezpieczenia emerytatne i refitowe z
D bez oi ec z e n i a soolec z n eQ o

Zmniej-
szenia

ZwiQk-
Dz. Rozdz s
852 263 263

85212 263 263

4010 =--i. ^"^h*a ^.'.Mik.iw
263

1260
Razem 263 263



Zal. Nr J.

Przeniesienia w wydatkach
z zakrest rcahzacji programu-,,Szkola Marzen"

-jednostki budzetowej -Szkoly Podstawowej w Starczy

Przeniesienia w wydatkach jednostki btldzetowej
- Gimnazjum w SlarczY

z zakt:. esu r ealizacji programu-,,Szkola Marzen"

w zl.
D7,. Rozdz s Tre36 z,onaiei- Zwiek-

801 Oswiata i wychowanie 1.2t5 1.235

80195 Pozostala dzialalno'e

StaCt<i na ubezpiecze-nie spoleczne

1.235 1.235

4 1 1 8 1 8
4 1 1 9 Sktadki na ubezpieczenie spoleczne 53
4129 skladki na Fundusz PracY 1

4178 WYneqrodzenie bezosoborve
4179 Vwnaarodzenie bezosobovre 871
4308 Zakup usfug pozostalych 309

4309 Zakup ugug Pozostalych 92s
4418 Podrdze sfu ibowe kraiowe 1

Razem 1.235 1.235

TreSt Zmni€j- Zlr iQk-
Dz. Rozdz $

801 Oswiata i wychowanie 100 100

80195 Pozodala dzialalnose 100 100

4118 Skladki na ubezpeczenie spoleczne 21

4119 St+aoki n'a ulezpieczenie spo{eczne 63

4124 eLr.aLi n. F'rn.l"s7 P.r.r

Sktedki na Fundusz Pracy 124129
4174 Wvnaqrcdzenie bezosomwe 1 0

4179 Wina6fu zenie bezosobowe
4308 Zakup uslug pozostatych

'15

4309 Zakup usfuq Pozoslalych 44

Razem 100 100



Zal. Nr. 4.

Przeniesienia w wydatkach
jednostki bud2etowej - Gimnazjum w Starczy

Przeniesienia w wydatkach
jednostki budTetowej - Gminnego Przedszkola w Starcry

Dz. Rozdz s Tres6 znm€j- Zwi9k-
szeni{

801 Ogwiata i rYychowanie 2't.443 21.843

80110 Gitnnazh 17.903 21.813
3020 Wvdalki osobowe niezaliczone do wynagrcd?ei 605
4010 Wvnaoaodzenie osobowe pracownik6w 18 .015
4040 Dodatkowe wYnaorodzenie roczne 3.223

4170 Wynaorcdzenie bezosobo /e 806
4260 Zakup enenii 1.000
4270 Zakuo usluq remontowych 12.517
4410 P-odr62esluzbowekraiowe 240
4440 Odoisv na zakladowy fundusz S iadczei socialnych 3 .310

80113 Dow6ienie uczni6w ab szkol 3,140
4300 Zakup usfuo pozostalych 3.440

80116 Dokzbrcenie i atoskonatenie naucz$ietl gn

4300 Zakuo usfuq pozoslalYch 500

Razem 2'1.443 21.643

Dz. Rozdz $ TreSt Zmniej- Zwifk-

9.488 9.488801
80104 Przedszkola 9.488 9.tt88

6323020 wv.r,tli .sntr e nieTalicTone do wYnaqroozen

Wvnaqrodzenie osobowe pracownrKow4010 6.530

41  10 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 1.S52

4120 Skladki na Fundusz Pracy
ztkutsfodkdttvwnosrj

374
5.9884220

4210 z;;i;;;; ;;iii;-wclr rlvdsKvcznvch i lsiaZek 300
2.0004270

Pod62e sfuzbowe l(alow€ 200
t 000

9"4S8 9.488

1410
4!'40 oop|sy na zaKauowy ruruuv JwrduuE!' w!ro'',

Razem


