
ZARZĄDZENIE  Nr 24/06

WÓJTA  GMINY  GZY

z  dnia 23 czerwca 2006  roku

 

w sprawie:  zmian budżetu Gminy Gzy na rok 2006.

                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 188 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104                  z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2006r. w kwocie-  15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 
1.

            Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą-  8.016.672,00 zł.
      2.   Zwiększyć wydatki budżetu gminy  na 2006r. w kwocie-  15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem   
            Nr 2.
            Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą-  8.647.925,00 zł.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Wójta Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podpisania  i  obowiązuje w roku budżetowym 2006 oraz 
podlega ogłoszeniu.  



                    Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 24 /06

                                                                                                                     Wójta Gminy Gzy
                                                                                                                     z dnia 23.06.2006 roku

Zmiany  planu  dochodów  budżetu  gminy  na  rok  2006

                                                                                                                          w zł

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział § TREŚĆ Zwiększenia

1 2 3 4 5

852

85214

2030

POMOC SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin

15.000

15.000

15.000

OGÓŁEM 15.000



                                                                                                                                Załącznik Nr 2 do
                                                                                                                     Zarządzenia Nr 24/06
                                                                                                                     Wójta Gminy Gzy
                                                                                                                     z dnia 23.06.2006 roku

Zmiany  planu  wydatków  budżetu  gminy  na  2006  rok

                                                                                                                                                          w zł

Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział § TREŚĆ Zwiększenia

1 2 3 4 5

852

85214

3110

POMOC SPOŁECZNA

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia społeczne

15.000

15.000

15.000

OGÓŁEM 15.000



 Uzasadnienie

   

         Zmiany wprowadzono na podstawie pisma zawiadamiającego Nr FIN. I. 301/3011/852/56/06 

Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i  Budżetu w Warszawie w sprawie 

zwiększenia dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty 

zasiłków  okresowych  w  części  gwarantowanej  z  budżetu  państwa,  zgodnie 

z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
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