
Z A RZ 4D ZE N I  E  Nr  25 t2005
W6jta Gminy Stara Blotnica

z dnia 30 wrzeSnia 2005 roku

11 sprtwie: u'prou'adzenia zmian u bud2ecie gminl w 2005r.

Na pod.ttawie ort. 3A ui 2 pktl usta\\, 2 dnid S marca 1990r. o sdnorzq.dzie gminlry-m
(ekstjednolty D.. {.1. lr'r 112, poz. 15912 2a0lr. ze zm.), afi. t2t ust.l pktl ora. ust. j pktl
uitally z dnia 26 listopada 1998r. o Jitansach publicznych (ekttjcdnolity Dz. U. Nr 15, poz.
113 z 2003r. ze zm.) , drt.3 u.rt.l pkt.3 una\1)y z dnia 29 listopuda 200j rotu o dochodach

jednostek samorzqdu terytorialnego( tekt jednolity Dz. Li. z 20a3 roku Nr 203 poz.l966 )
-\ 1 1 Uchu,aly Nr X\lll/ I 26/2aM Rady Gniny w Storej Blotnicy z dnia 30 grudnia 200lr.w
sprdwie uch\4dlenia budietu gmiry na 20a5 rokp.,stanateio si?:

s1
Zwigksza sip plan dochod6w budietu gminy w :

D2.751- Urzgdy naczelnvch organ6\y wladry paistvvowej, kontroli i ochronr prawa oraz
sadownicfrva
Rozdz.75107- Wybory Prczydenta Rzeczpospolitej Polskicj
$ 2010 dotacje celorve otrzymane z budzctu paistwa na rcalizacjq zadai

bie2qcych z znkrcsu administracji rzqdonej oraz innych zadari
zleconych gminie (zwia.zkom gmin)ustawami o ku'otq 3.780 zl.

Dz. 852- Pornoc spoleczna
Rozdz.85214- Zasilki i pomoc n naturze oraz skladki na ubezpieczenia cmerytalne i rcntowe
$ 201 0 dotacje celorve otzymane z budzetu paistq'a na realizacjQ zadai

biez{cych z zakresu administracji rzqdorvcj oraz iorych zadai
zlcconych gminie (zwiqzkom gnin)ustawami o kwoiQ,3.475 zl.

Rozdz.85295- Pozostala dzialalnoSi
!� 2030- dotacie celo$e pzekazane z budzetu paisru,a na realizacjp $,lasn,vch zadai

biczqc) ch gmin (z\\.i4zkdr, gmin) o krvotq 8.080 zl.

$2
W *yniku zmian dokonanych \\' $l zwiQksza siQ plan u)datk6$ bud2etu o kwotQ
15.335 zl. i tak q :
D2.751- llrzgdy naczelnych organdrv wladzy paristr'owej, kontroli i ochronv prawa oraz
s4downichva
Rozdz. 75107- Wybory Prezydenta Rzeczpospolircj Polskiej
$ 3010 rozne $Tdatki na rzecz os6b lizycznych o k\eotg 3.780 zl.(zadania zlecone)

Dz. 852- Pomoc spoleczna
Rozdz. 85214- Zasilki i pomoc w naturze olaz skladki na ubezpieczenia emer).tal[e i rentowe
$ i1l0 Swiadczenia spoleczne o krvotq- 3.475 zt.(zadania zlecone)
Rozdz.85295- Pozostala dzialalnoSi
$ 31 10 - Suiadczenia spoleczne o kwotg, 8.080 zl. (zadania wiasne)



s 3
Wprowadza siQ zmiany rni€dzy paragrafami w ramach dzialu i rozdzialu:
D2.600 T.ansport i lqcznoSi
Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne
zmniejsza siQ plan \\ i
d .1210 zakup naterial6w i $Jposazenia o kwotE 10.000 zl.
S'1300 zakup uslug pozostal.vch o krvotE 32.000 zl.
a zwitksza sit plan w $ 4270 zakup uslug renonto$-ach o kwotQ ,12.000 zl.

D2.750 Administracja Publiczna
Rozdz. 7502i UrzQd) gmin
zmniejszr siQ plan $:
{ .1040 dodatkowe w-r,nagrodzenie roczne o kwotQ 2.000 zl.
S 4170 $]nagodzcnia bczosoborve o kwotQ 2.000 zl,
| 4270 zakup uslug remorto\,\,)-ch o kwolQ 6.300 zl.
a zwiQl$za sig plan w:
S 4300 zakup uslug pozostalych o kwotq 8.300 zl.
{ 4410 podr6ze sluzbowe krajolve o kwotQ 2.000 zl.
D2.751- Urztdy naczelnych organ6w wladz-y plislrvorvej, kontroli i ochrony prawn

oraz s4downictwa
Rozdz. 75108- wybory do Sejmu i Senatu izadania zlccone)
zmniejsza siQ plan w:
S 4210 zakup material6N i w]'posazcnia o kwotq 92 zl.
| 4300 Zakup uslug pozostalych o kwotQ l1.l zl.
$ 4,110 podr6ze sluzbo\\'e kajo$'c o k$otQ 73 zl.
a zwiQkiza siQ plan $'A 4170 $ynagrodzenia bezosobowe o kwotg 279 zl.

D2.754 Bezpieczenstrvo publiczne i ocluona przecjwpozaro\\'a
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straze Pozame
zmniejsza siq plan n'$ 4430 r62ne oplaty i skladki o kwote 3.000 zl.
a zwigksza sig plan u' S 4210 zakup material6rv i $lposa2enia o k$'otQ 3.000 zl-

D2.801 OSwiata i \\Tchowanie
Rozdz. 80101 Szkoly Podstawowe
zmnicjsza si9 plan \\'$ 4040 dodatkowe rvynagrodzenie roczne o kwotQ 15.000 zl.
a zwi€ksza siQ plan w:
S 4210 zakup mate al6w i w1'posa2enia o kwotQ 5.000 zt.
$ ,1300 Zakup uslug pozostalych o k\\'otQ 10.000 zl.

D2.926 Kultura fizlczna i sport
Rozdz. 92695 - Pozostaln dzialalnos{
zmniejsza siq plan rv { 4410 podr6zc sluzbowe krajowe o kwotq 1.650 zl.
a znigksza siq plan rv $ ,1300 zakup uslug pozostalych o kwotQ 1.650 zl.

Plan dochod6w po zmianach w1'nosi 9.610.9,18 zl.'
PIan dochod6rv i rvydatk6w na zadania zlecone *ynosi 1.110.224 zl.
Plan wydatk6r,r' po zmianach rvynosi 9.933.90,1,65 zl.

ss
Zarz4dzcnie rvchodzi r.v zycie z diiem podjgcia i podlega ogloszeniu \\'spos6b okreilony dla
akt6w prawa miejscowego.



Uzasadnienie
Do Zarz4dzenia W6jta Gminy

Strra Blotnica
Nr 2512005 z dnia 30lvrzeania 2005 roku

W zwi4zku z otrzymaniem pisma z Mazowieckiego Urztdu
Wojewridzkiego z dnia 22.09.2005 roku Nr FIN.I.-301i3011/852/66/05
informuj4cego o zwiekszeniu planu dotacji wprowadza si€ zmiany do budietu

gminy na 2005 rok i tak zrvigksza sig budiet o 8.080 zl. po stronie dochod6rv i

wydatk6w z przeznaczcniem na dofinansowanie wydatkdw zwiqzanych z

dozywianiem w ramach realizacji RzAdowego Programu ,,Posilek dla

Potrzebuj4cych" oraz o kwotp 3.475 zl. z przczt^cze\iem na wyplaty zasilk6*

stalych.
Dnia 04.10.2005 roku wplynplo pismo z Krajowego Biura Wyborczego w

Radomiu nr DRD-680/6/05 z dnia 30.09.2005 roku zwigkszajqce plan dochod6w i

w1'datk6w o kwotp 3.180 zl. z przeznaczeniem na przygotowanie i
przeprowadzenie lvybor6w Prczydenta RP.
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