
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  11/2005 
Wójta Gminy Stara Błotnica 

z dnia 23 maja  2005 roku 
 
 

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2005r.  
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn.zm.), art.116, art.128ust.1 
pkt 1,2 oraz art. 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r. z późn. zm.),art.3 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966)  oraz 
§11 Uchwały Nr XXIII/126/2004 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 30 grudnia 2004r.w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy postanawia się:  
 

§ 1 
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w: 
Dz. 852- Pomoc społeczna 
Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne    
           §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z   
                      zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie    
                      (związkom gmin) ustawami o kwotę   5.000 zł. 

§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań    
           bieżących gmin (związków gmin) o kwotę   2.000 zł. 

 
 
Plan dochodów po zmianach wynosi 9.133.176 zł. 
Plan dochodów na zadania zlecone wynosi  685.725 zł. 
 
                    §2 
Zwiększa się plan wydatków w: 
Dz. 852- Pomoc społeczna 
Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne    
          §3110 świadczenia społeczne o kwotę  7.000 zł. 
  
 Plan wydatków po zmianach wynosi 8.842.372 zł. 
 Plan wydatków  na zadania zlecone wynosi 685.725 zł. 
 

   
§3 

 Wprowadza się zmiany między paragrafami w ramach działu i rozdziału: 
    
  Dz.801 Oświata i wychowanie  
  Rozdz. 80110 Gimnazja   
  zmniejsza się plan w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.775 zł. zł. 
  a zwiększa się plan w § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o   
  kwotę 5.775 zł. 
  
  
 



    
 
 Dz.851 Ochrona zdrowia 
 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   
 zmniejsza się plan w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł.  
 a zwiększa się plan w § 4300 Zakup pozostałych usług o kwotę 3.000 zł. 
 
 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i  dróg  
 zmniejsza się plan w § 4260 Zakup energii o kwotę 20.000 zł. 
 a zwiększa się plan w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł. 
  
 

§ 4 
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w: 
Dz. 758 Różne rozliczenia  
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 
§ 4810 Rezerwa ogólna o kwotę 3.000 zł. 
 
                    §5 
Zwiększa się plan wydatków w: 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami    
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł.            
 
 

§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla 
aktów prawa miejscowego. 
 
       
 
 


