
ZARZĄDZENIE  Nr 46/06

WÓJTA  GMINY  GZY

z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy Gzy na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust.  2 pkt  4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  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 2005 r., Nr 249, poz 2104 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2006 w wysokości 83.300,00 zł., zgodnie z 
załącznikiem Nr 1.
Dochody budżetu gminy na 2006 rok po zmianach wynoszą-  7.772.144,00 zł.

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.028.838,00 zł., zgodnie z załącznikiem     Nr 
1a.

3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 83.300,00 zł., zgodnie z załącznikiem 
Nr 2.
Wydatki budżetu gminy na 2006 rok po zmianach wynoszą-  8.729.733,00 zł.

4. Wydatki ustalone w ust. 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.028.838,00 zł., zgodnie z załącznikiem     Nr 
2a.

 
§ 2

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



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 46/06
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 31.10.2006r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na rok 2006. 

w zł.
Klasyfikacja budżetowa

Dział Rozdział §
TREŚĆ Zwiększenia

1 2 3 4 5

852

85212

85214

2010

2030

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) 
ustawami

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

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

83.300

81.000

81.000

2.300

2.300

                                                                             
                                                                                       OGÓŁEM 83.300



Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 46/06
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 31.10.2006r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2006.

w zł.
Klasyfikacja budżetowa

Dział Rozdział §
TREŚĆ Zwiększenia

1 2 3 4 5

852

85212

85214

3110

4010

4110

4120

4210

3110

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

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

Świadczenia społeczne

83.300

81.000

78.570

1.500

271

37

622

2.300

2.300

                                           OGÓŁEM 83.300



Załącznik Nr 1a do
Zarządzenia Nr 46/06
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 31.10.2006r.

Plan  zadań  zleconych  z  zakresu
administracji  rządowej

Plan  dochodów  po  zmianach

w zł.
Klasyfikacja budżetowa

Dział
Rozdzia

ł
§ 

TREŚĆ Kwota

1 2 3 4 5

750

75011

2010

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami
 

36.566

36.566

36.566

751

75101

75109

2010

2010

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

23.472

639

639

22.833

22.833



1 2 3 4 5

754

75414

2010

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

Obrona cywilna

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom 
gmin) ustawami

500

500

500

852

85212

85213

85214

2010

2010

2010

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  (związkom 
gmin) ustawami

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin) ustawami

968.300

869.000

869.000

9.300

9.300

90.000

90.000

                                                                                      OGÓŁEM 1.028.838



Załącznik Nr 2a do
Zarządzenia Nr 46/06
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 31.10.2006r.

Plan  zadań  zleconych  z  zakresu
administracji  rządowej

Plan  wydatków  po  zmianach

                                                                                                                                                        w zł.
Klasyfikacja budżetowa

Dział Rozdział § 
TREŚĆ Kwota

1 2 3 4 5

750

75011

4010

4110

4120

4210

4300

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

36.566

36.566

26.000

4.480

637

1.749

3.700

751

75101

4110

4120

4170

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

23.472

639

92

13

534



1 2 3 4 5

75109

3030

4110

4170

4210

4300

4410

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miasta oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenie społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

22.833

13.820

724

4.043

1.308

2.238

700

754

75414

4210

4300

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Obrona cywilna

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

500

500

200

300

852

85212

85213

3110

4010

4040

4110

4120

4210

4300

4430

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

968.300

869.000

832.930

14.400

379

12.616

353

3.122

5.000

200

9.300



1 2 3 4 5

85214

4130

3110

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

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

Świadczenia społeczne

9.300

90.000

90.000

          OGÓŁEM 1.028.838



                                                     

 Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów i wydatków wprowadzono w związku ze zwiększeniem planu dotacji na:

Dział Pomoc Społeczna - 83.300,00 zł.
                          - 85212 - 81.000,00 zł.
z tego: 3% na obsługę świadczeń rodzinnych i dofinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych           i 
zaliczek alimentacyjnych.
Pismo zawiadamiające Nr FIN.I-301/3011/852/118/06

                           - 85214- 2.300,00 zł
Pismo  zawiadamiające  Nr  FIN.I-301/3011/852/133/06  na  dofinansowanie  wypłat  zasiłków 
okresowych. 

 






