
TJCHW A*-A NR XXV/I38/2005
llady Gminy n, Starej Blotnicy,

z dnia 3l marca 2005 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w bud2ecie gminy w 2005 roku

Na podstawie art'r8 ust'2 qkt.4 ustawy z dnia8 marca lgglroku o samor zqdziegminnyrn (tekst jednolity Dz.IJ - Nr I 42, po.. I 59 | z 2001r. z p52n.zm.), art.3 ustawyz dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego( tekstjednoli ty Dz-[J.220a3 roku Nr 203 poz.rg66 zpoln.zm.)
Rada Gminy w Starej Blotnicy uchwala:

$1zwiqksza sig plan dochodow bud 2etugmiry o kwotg 72.120 zr. w :

D2.852 Pomoc spoleczna
Rozdz' 85212 

l:::ftenia 
rodzinn e orazskladki na ubezp ieczeniaemerytalne

r rentowe z ubezpieczenia spolecznego
$ 2010 Dotacje celowe przekazane zbudzetu paristwa narealizercjg zadanbie2qcych z zakresu administracji rz*dowej orazinnych zad,anzleconych gminie (zwiL*om gmin) ustawami o kwotg 60.000 zr.Rozdz. 8529 5 pozosta la dzialalnoSi
$ 2030 Dotacje celowe otrzyman.e zbudzetu panstwa na realizarcjE

wlasnych zadanbie*Ecych gmin .(nviqzkow gmin) o kwotg 12.120 zr.

Plan dochodriw po zmianach wynosi 9. fi2.s74 zr.
Plan dotacji na zadania zrecon. wynosi 6g0.725 zr.

$2
Yr.il;f.YTt"" 

dokonanvch w $ t zwiltsza sis ptan wydatkow budzeru o kwors
D2.852 Pomoc spoleczna
Rozd' 85212 

l:l1lt'enia 
rodzinn e orazskladki na ubezpieczenia emerytalner rentowe z ubezpieczenia-spolecznego o kwotg 60.000 zl. i tak w:$ 3l 10 Swiadczenia spoleczne o kworE 5g.g00 zl.

$ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownik6w o kwotg 732 zr.$ 4ll0 skradki na ubezpieczenia spole czne o kwotp 126 zr.
$$ 4120 skladki na Fundusz pracy o kwotg rg zr.
$ 4300 

-zakup usrug pozosralycho kworE 324 zr.Rozdz. 8 529 5 pozosta la dziatalnoSc
$ 3 I l0 Swiadczenia spoleczne o kworE 12.200 zt.

Plan wydatkow po zmianach wynosi g.g2 r.770 zr.
Plan wydatkow z dotacji na zadaniazrecone wynosi 6g0.725 zr.



$3

Wy,konanie uchr.valy porvierza siE Wojtorvi Grniny .

s4
Uchrvala wchodzi w zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu.
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