
.
ZARZ¥DZENIE NR 29/06

WÓJT A GMINY SADKOWICE
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmian bud¿etu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

') 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104; zm. Dz.U. Nr 169, poz.
1420 z 2005r.; z 2006r, Nr 45, poz. 319) -zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwiêkszam plan dochodów bud¿etowych o kwotê -11.433 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszego zarz¹dzenia.

2. Zwiêkszam plan wydatków bud¿etowych o kwotê -11.433 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszego zarz¹dzenia.

§ 2. 1. Zmniejszam plan dochodów bud¿etowych o kwotê -794 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszego zarz¹dzenia.

2. Zmniejszam plan wydatków bud¿etowych o kwotê -794 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszego zarz¹dzenia.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu.
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Za³¹cznik Nr 1
do zarz¹dzenia Nr 29/06
Wójta Gminy Sadkowice
z dnia 29 sierpnia 2006r.

ZWIÊKSZENIE DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH

wz³
Dzia³ Rozdz. § T re œ æ Kwota

801 OSWIATA I WYCHOWANIE 4587

80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4587

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 4 587
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych

gmIn
-dotacja na dofinansowanie pracodawcom

kosztów przygotowania zawodowego

m³odocianych pracowników

852 POMOC SPO£ECZNA, 6 846

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 2092
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 2 092
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmIn
-dotacja na dofinansowanie wyp³at zasi³ków

okresowych w czêœci gwarantowanej z bud¿etu
pañstwa

85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4 754

2030 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu 4 754
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmIn
-dotacja na dofinansowanie realizacji

Programu wieloletniego "Pomoc pañstwa
w zakresie do¿ywiania"

O G O £ E M 11 433
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Za³¹cznik Nr 2 .

do zarz¹dzenia Nr 29/06
Wójta Gminy Sadkowice
z dnia 29 sierpnia 2006r.

ZWIÊKSZENIE WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH

wz³
Dzia³ Rozdz. § T r e œ æ Kwota

801 OSWIA T A I WYCHOWANIE 4 587

80195 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4 587
(zadania w³asne)

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4 587
-dofinansowanie kosztów przygotowania

zawodowego pracowników m³odocianych

852 POMOC SPO£ECZNA 6 846

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 2092
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(zadania w³asne)

3110 Swiadczenia spo³eczne 2 092
-wyp³aty zasi³ków okresowych w czêœci
gwarantowanej z bud¿etu pañstwa

85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ 4 754

3110 Swiadczenia spo³eczne 4754
-dofinansowanie realizacji Programu

wieloletniego "Pomoc pañstwa
w zakresie do¿ywiania"

O G O £ E M 11 433



Za³¹cznik Nr 3
do zarz¹dzenia Nr'29/06
Wójta Gminy Sadkowice
z dnia 29 sierpnia 2006r.

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH

wz³
Dzia³ Rozdz. § T r e œ æ Kwota

852 POMOC SPO£ECZNA 794

85213 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane 220
za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia
z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia .
rodzinne

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 220
na realizacjê zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami
-dotacja na finansowanie sk³adek na
ubezpieczenie zdrowotne

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 574
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 574
na realizacjê zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami
-dotacja na wyp³aty zasi³ków sta³ych

z pomocy spo³ecznej

OGOLEM 794
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Za³¹cznik Nr 4
do zarz¹dzenia Nr '29/06
Wójta Gminy Sadkowice
z dnia 29 sierpnia 2006r.

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH

wz³
Dzia³ Rozdz. § T r e œ æ Kwota

852 POMOC SPO£ECZNA 794

85213 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane 220
za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia
z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia

" rodzinne
I (zadania zlecone)

4130 Sk³adki ubezpieczenie zdrowotne 220

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 574
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(zadania zlecone)

3110 Swiadczeniaspo³eczne 574
-wyp³aty zasi³ków sta³ych

z pomocy spo³ecznej

OGO£EM 794


