
Z A R Z 4 D Z E  N I  E  N r 2 l / 2 0 0 s
W6jta Gminy Stara Blotnica

z dni:r 1,1 rvrze5nia 2005 roku

w sprawie: wprorvadzenia zmian w bud2ecie gminy w 2005r.

Nd podstdvie arl. 30 ust. 2 pktl t^knt'l z clnia 8 nttu'ca 1990r- o vmkn:qcLie tlltim)'nt
ftekst jedDoliry, Dz- (1.Nt 11),pa:. l59lz2001r.ze:nL),ait.  128ust. lpktl  i Iora:u.tt .2
pkll trst.tr\:. dnid )6 lislopckla 1998r. ofrwttsach puhlic:nych (tekst.jed olit Dz. ti. N l5,
po:. 118 z 2003r. ze znt.) , a .3 utt.l pkl.: usfutl. dnid 29 listopadd 2003 IoI o
dochodach jednostek str oEqLh ter)loriahrcgol tekst.jednolil! Dz. Il. . 200i roku Nr 203
poz.1966 ) I I I (lch\tuty Nr Xtl 126 2001 llady Gniny w Starei Blouticl.' z dnia 30 gnklti.t
20At'.\ spr!: t ie tch\tdle ia htklzelu gntin| d 2005 rok lrtrst(novio siQ:

sr
Zwi€ksza sit plan dochod6w budietu gminy w:

Dz-751- U.ztdy naczelnych organrirv wladzy pairstwowej, kontrol i  iochrony prawa oraz
s4downict$'a
Rozdz.75107- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

S 2010 dotacje celowe otrzymane z bud2etu panstwa na realizacjg zadan
biezEcych z zakesu administracli rzqdorvej oraz innych zadafi
zleconych gminie (zwi4zkc,m gmin)ustawarni o kwotg -1.200 zl.

Dz, 852- Pomor spoleczna
Rozdz 85212- Srviadczenia rodzinne oraz skladki naubezpicczenia emerttalne irento$e z

ubezpieczenia spolecznego
\ 2010 dotacje celowe otrzymane z bud2etu paristwa na realizacjg zadan

biezqcych z zakresu administracji rz:ldowej oraz inlych zadail
zleconych gminie (zwi4zkom gmin)ustawami o k-r\,otq - 400.000 zl.

s2
W rv-vniku zmian dokonanyah rv $l zwigksza siq plan wydatk6w bud2etu o hvotQ
401.200 zl. i tak w :
Dz.75l- Urz€dy naczelnych organ6\r' wl.idzy paist*owej, kontroli i ochrony prawa oraz
sldownictwa
Rozdz 75107- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
S 4170-wl nagrodzenia bezosobowe o kwot9 5,10 zt.
\ 4210- zakup mate.ial6w i wyposa2enia o kwotg 660 zl,
Dz. 852- Ponroc spoleczna
Rozdz 85212- Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emeq.taine i rentoue z

ubezpieczenia spolecznego
\ I I 10 - Swiadczenia spoleczne o kwotQ 388.000 zl.
.s 40l0 - wynagrodzenia osobowe pracorvnik6w o k\\'otg 7.320 zt.
\ 4110 skladki na ubezpieczenia spoieczne o kwore 1.261 ?1.
-s ,1 120- skladki natunduszPracyo kwotg t79zl.
\ 4210- zakup rnateriai6w iwyposa2enia o kwotg 1.500 zl.
\,1100 -zakup uslug pozostalych o kwotQ 1.7'10 zt.



"s3
Znrnicjsza sig plan r1'datkorv rv:
D2.758- R6ine rozl iczcni:r
Rozdz. 75818 Rezer-w1ogolne i celorve
-s 43 i0 Rezc.wa og6lna o ku'otg 21.000 zl.
-s 4310 RezeNa celowa o kwotg 20.000 zt.
a zwiCkszr siQ plan \\':
D2.754- Bezpieczeils(rvo publiczne i ochrona pEeci$poZarowa
Rozdz 75,112 Ochornicze straze pozafne

.s 3010 rozne lvydatki na rzecz osob tizycznych o l-wole 5.000 zl-
-s 4210 zakup nratefialow i wyposazenia o k\eotg 7-000 zl.
-r 4100 zakup pozostalych uslug o k\\,otQ 3.000 zl.
D2.757 - Obshga dlugu publicznego
Rozd',.75102 ObslLrga papierow waftoicio\r'ych, kred]46rv i pozyczekjednostek samorz4du

terytorlalnego
-S8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbogry-ch papierow wartoiciowych oraz od

krajowych po2yczek i kredyt6w o kwotQ 6.000 zl.
D2.801 OSwiata i  rvychowanie
Rozdz.Soll3 Dou,o2enie uczni6rv do szk6l

)s 4210 zakup materialow iwyposazenia o k*otg 10.000 zl.
-s ,li00 zakLrp pozostalych uslug o kwotQ 10.000 zl.
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Wprowadza siQ zmiany nipdzy paragrafami w ramach dzialu i rozdzialu:
D?1.750 Administracja Publiczna
Rozdz. 75023 Urzqdy gmin
zmniejsza sie plan w $,10'10 dodatko*e wynagrodzenie roczne o kwotQ 322 zt
a zwigkza sig pLan u' -s .1.1,10 Odpisy na Zakladow y Fu ndusz Sn iadczen Socjalnych o
krvotQ 322 zl.

Dz.75l Bezpieczcnstwo publiczne i oclrrona przeciwpozaroua
Rozdz 75412 Ochotnicze Straze Pozarne
znlniejsza siQ plan rv \ 4.110 podr6ze slu2bo\\'e krajou,e o krvotQ 26021.
a zrvigksza siq plan rv $ 4440 Odpisy na Zakladowi Fundusz Suiadczen SocJarnycn o
kwotQ 260 zl.

Dz.80l Oiwiata i wvchowanie
Rozdz 80101 Szkoly Podstau'orve
zrnniejsza sig plan w -s .1040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotQ 1.636 zl.
a zwigksza sig plan rv | 44.10 Odpisy na Zakladowv Fundusz Swiadczen Socjalnych o
hvotQ 1.636 zl.
Rozdz 801 ll Dowozenie uczniirrv do szkol
zmnicjsza siQ plan \\,S,1i00 Zakup usfug pozostalych o kwotQ 37 zl.
a zwigksza siq plan w -S 4440 Odpisy na Zakladow,, FunJusz Swiadczen Soclarnycn cr
kwote 37 zl.

D2.852 Pomoc spoleczna
Rozdz 8<l lo O.rodek pomocv .polecznej
z iejsza siQ plan w \4300 Zakup usfug pozostalych o kwotQ 76 zl.
a zwipksza sig plan rv \,{,1-10 Odpisl, na Zaklrdo\r! Fundusz Sr!radczen Socjarnvcn o
ku'otQ 76 zl.



D2.900 Gospodarka komunalna i ochrona irodorviska
Rt rzdz  o0un l  Uc / \ i , c / . r i e  rn i : , . r  i  r , s
znrniejsza sig plan rv \4210 zakup naterialow irvyposazenia o k\ lotg 37 zl.
a zwigkszl sig plan rv \ .1.1-10 Odpisy na Zakladowy Fundusz Srviadczen Socjalnych o
k\\,ote 37 zl.

Dz. 852- Pooloc spoleczna
Rozdz. 35212- Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia eme.],talne i rentowe z

ubezpieczenia spoleczrlego
znniejsza sigpLanw S 3 L l0 iwiadczenia rodzinne o kwotg 6.1502t.
a zwigksza s19 plan w:

.li 4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow o klvotQ 3.751 zl.
{ 41 l0 sk}adki na ubezpieczenia spoleczne o k\{otQ 646 zl.

$ 4120 skladki na Fundusz Pracy o k*ote 93 zt.

$ 4210 zakup naterialo* i*yposa2enia o kwotQ 1.000 zl.

S 4j00 Zakup uslug pozostalych o kwotQ 660 zl.

Pl:rn dochod6rv po zmianach wynosi 9.591.008 zl.
Plan dochod6w na zadania zlecone wynosi 1.098.364 zl.
Plan lvydatk6w po zmianach rvynosi 9.813.96,1,65 zl.
Plan wvdrtk6w na zadinia zle(one wvnosi 1.098.364 zl.

ss
Zaeqdzeme wchodzl w zycie z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu w spos6b okreilony dla
akt6w prawa mie.jsco$ego-
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