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UCHWAŁA |{R XLl224l2006
Rady Gminy w Starej Błotnicy
z dniaf6 października 2006 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2006 roku

Na podstawie art, ] 8 ust,2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca ] 990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr I42, poz. ] 59 ] z 2001r z późn'zm.), art,3ust.I pktl
i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 203 po2.1966 )
Rada Gminy w Starej Błotnicy uchwala..

$1
Zwiększa się plan dochodorv budzetu gminy o kwotę 325.569 zł. lv :
D2.700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz,7 0005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
$ 0690 - wpływy zroŻnych opłat o kwotę 700 zł.
Rozdz'7 009 5 - Pozos tata działalność
$ 0920- pozostała działalnoŚó o kw.otę 11.600 zł.
Dz.751- Urzędy naczelnych organów władzyo kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa
Rozdz.75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikort,województw, wybory
wójtów' burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne. powlatowe l
wojewodzkie
$ 2010 dotacje celowe otrzymane z budzetu państrva narea|izacjęzadań

bieŻąeych z zaktesu adrninistracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (zwtązkom gmin)ustawami o kwotę -|9,549 zł.

Dz.756-Dochody od osób prawnych, od osób flzycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki nłiązane z ich poborem.
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanolviących dochody jednostek samorządu
tery.torialnego na podstarvie ustaw.
$0480 wptywy z opłat za zęz:vo|enia na sprzedaŻ alkoholu o krł,otę 6.200 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna
Rozdz.85212 Świadc zeniarodzinne, za|tczka alimentacyj fla otaz składki na
ub ezpie czeni e emerytal n e i rentow e z ub ezp te c zęnia sp ołe czne g o

$ 2010 dotacje celowe otrzymane zbudŻętupaństwa narea|izacjęzadai
bieżących z za|<resu administracji rządowej oraz innych zadan
zleconych gnrinie (związkom gmin)ustawami o kwotę _286.6.00 zł.

Rozdz.85214 Zas1łki i ponroc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i

rentowe
$ 2010 dotacje celowe otrzymane zbudŻetupaństwa narea|izację zadan

biezących z zabęsu adrninistracji rządow ej oraz innych zadan
zleconych gminie (zwiękom gmin)ustawami o kwotę _920 zł
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W wyniku zm:ran dokonanych w $ 1 nviększa się plan w.ydatkow budżetu o kwotę
325.569 zł. i tak w :

DzJ51- Urzędy naczelnych organów władzy państwowejo kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone).
Rozdz.75109- Wybory do rad grnin" rad powiatów i sejrnikow województlv. r,vybory
wojtów, burrnistrzów i prezydentów miast oraz refęrenda gminne, powiatowe i
woiewódzkie.
$ 3030 toŻne wydatki flarzecz osób fizycznych o krvotę II'300zł,

$ 4170 wynagrodzen|a bezosobowe o kwotę 4.387 zt.
8 4210 zakup rnateriałów iwyposazenia o kwotę I.126 zł.

$ 4300 zakup usfug pozostałych o kwotę I.736 zł.

$ 4410 podroze słuzbowe krajowe o krvotę 400 zł.

Dz.851. Ochrona zdrowia (zadania własne)
Rozdz. 8 5 I 53 Zw alczanie narkomanii
s4300 zakup usług pozostałych o kwotę2,000 zł.
Rozdz. 8 5 | 5 4 P rzeciw dziatante alkoholizmowi

$3 1 10 świadczenia społeczne o krł'ot ę 2,200 zŁ,

$4210 zakup materiałow i wyposazenia o kwotę 2.000 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna (zadania zlecone)
Rozdz'l 52 1 2 Swi adc Zenla ro dzinn e. za|tczka al im entac1,j na or az skła dki na
ubezpleczenie emerytalne i rentolve zubezpieczenla społecznego o kwotę286.600 zł.

s3110 śrviadczenia społeczne o kwotę277 ,I90 zł.

$4010 wynagrodzęnia osobowe pracowników o klvotę 5.245zł.

$4 1 1 0 składki na ubezpie czenia społeczne o kwotę I .7 16 zł.

$4120 składki na FunduszPracy o kwotę I28 zł.

$4300 zakup usług pozostaĘch o kwotę2,32I zt.

Rozdz' 85214 Zas1łki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie ernerytalne i
rentowe
$31 10 świadczenia społeczne o krł'otę -920 z|

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (zadania własne)
Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniow

$ 3260 - inne forrny pomocy dla uczniow o kwotę 12.300 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 11.088.192 zł.
Plan dochodów na zadania zlecone wynosi I.876.63f zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi |2.502.954,90 zł.
Plan wydatków na zadania zlecone wynosi I.876.63f zł.
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Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Grniny .

s4
Uchwała wchodzi w Życie z dniern podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący

.Fudy 
Gminy

Leśzek Szczepanowski


