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TJCHWAI,A NR XXVI I 14612005
Rady Gminy w Starej Blotnicy

z dnia 27 lavietnia 2005r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w bud2ecie gminy w 2005 roku

Na podstawie art.I8 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie
grninnym (tekst jednolity Dz.IJ. Nr I 42, poz. 159 | z 2001r. z poLn.zm.), art.3 ustawy
z dnia 29 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz4du terytorialnego( tekst
jednolity Dz.IJ . z 2003 roku Nr 203 poz.l966 z pofn.zm)
Rada Gminy w Starej Blotnicy uchwala:

$1
Zwtpksza siE plan dochodow bud2etu gminy o kwotg 13.602 zl. w :

D2.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniow
$$$$$ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjp

wlasnych zadanbielqcych gmin.(zwiqzkow gmin) o kwotg 13.602 zl.

Plan dochodow po zmianach wynosi 9.126.176 zl.

s2
W wyniku zmian dokonanych w $ I zwipksza sig plan wydatkow budzetu o kwotg
13.642 zl. w :
D2.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniorv
$ 3260 Inne formy pomocy dla uczniow o kwotp 13.602 zl.

Plan wydatk6w po zmianach wynosi 8.835.372 zl.

$3

Zrnniejsza sip plan wydatkow w:
Dz.7 58 Rozne rozliczenia
Rozdz. 758 I 8 Rezerwy ogolne i celowe
$ 4810 Rezerwa ogolna o kwotE 42.000 zl.

$4

Zwipksza sig plan wydatk6w w :
Dz.7 00- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.T 009 5 - Pozostala dzialalnoSc
$ 6050 Wydatki inr.vestycyjne jednostek budzetowych o kwotp 30.000 zl.
(Projekt na budowQ oczyszczalni Sciekor,v i kanalizacji)



Dz. 7 50 Administracja publiczna
Rozdz. 7 5023 ,tJrzqdy gmin
$6060 wydatki inweitycyjne jednostek budzetowych o kworp 2.000 zl.
Dz.80l Oswiata i wychou,anie
Rozdz.80 I 0 I Szkoly podstawowe
s 4210- zakup materialow i wypos a.eniao kwotq 5.000 zt.$ 43 00- zakup usrug pozostalych o kwotp 5.000 zt.

ss
wykonanie uchwaly pow ierzasiE wojtowi Gminv .

J

$6
ljchwala wchod zi w zycie z dniem podjgcia i podrega ogloszeniu.
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