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ZARZADZENIE NR 62/2006
WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 31 mal'ca 2006 I',

w spl'awie wpl'owadzenia zmian w budzecie gminy Brochów na 2006.".

Na podstawie art. 30ust.l i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym lej. Dz.u.z 2001 r. Nr 142 . poz. 159\ Z pózno zm./,
art. 188 pkt. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
I Dz. U. Nr 249 z 2005 r.. poz. 21041 i Uchwaly Nr XXlV/147/2005 Rady Gminy
Brochów z dnia 07 grudnia 2005 r. w sprawie uch"valenia budzetu gminy na 2006 r.
Wójt Gminy zarzadza, co nastepuje:

§I.
Zwieksza sie dochody budzetowe o kwote 19 689 zl, w tym:
Dzial 852 -Opieka Spoleczna, ,'ozdz. 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
osoby pobierajace niektóre swiadczenia 7 pomocy spolecznej
§ 2010 lnvota 1 500 zl / dolacje celowe przekazane:: hudzelll pm/slwa 'w reali::acje ::ada':,
biezacych:: zakresu admil1islracji rzadowej oraz inl1ych zadali zleconych gminom I

Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 2010 kwota 5000 zl I dolacje celowe pr::ekazane::hudzeIUI)(//1slwana realizacje za&//1
hiezqcvch ::zakresu adminislracji r::adowejO/'(f::innvch zadruizleconych gminom I

Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 kwota 13 189 zl Idolocje celowe przekazane:: Iwdzelu pw/slwa l1arealizacje w/a.mych
zadali biezacych gmin I

Dochody po zmianic wynosza: 8 572 419 zl.

§ 2.

Zwieksza sie plan wydatków o kwote 34689 zl, w tym:

Dzial 750 Administracja publiczna, ."ozdz. 75023 Urzad Gminy. § 4040 kwota 15000 zl
Dodatkowe wVlwgrodzel1ie rocl1e

Dzial 852 -Opieka Spoleczna, ."ozdz. 85213 Sklaclkina ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej
§ 4130 kwota 1 500 zl - skiodki l1alIhezpiec:::el1ie::drowoll1clzadanie zlecone I
Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia spoleczne
§ 3110 kwota 5000 zl - ,\'wiadczel1iaSIJoleczl1e/ zadanie zlecone /

Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 kwota 13 189 zl - slypel1diadla uczl1iÓwlzadanie w/mme /

OI"aZzmnic.jsza sie plan wydatków o kwote 15 000 zl , w tym:
Dzial 750 Administl'acja publiczna, rozdz. 75023 Urzad Gminy. § 4010 kwota 15000 zl
JlVVl1agrodzel1ia osohowe pracOlvl1ik(jll' I



Plan wydatków po zmianach wynosI: 8 055 719 zl.

§ 2.
Powyzsza zmiana bedzie objeta sprawozdaniami z wykonania budzetu gminy na 2006 r

§ 3.
O powyzsze.izmianie poinformowac Rade Gminy na na.iblizsze.i Ses.ii.

§ 4.

PI'zedlozyc zal"Z~!dzeniedo wiadomosci RIO \\Ial'szawa Zespól w Plocku.

§ 5.
Zarz~ldzeniewchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik NI' 2
do Zarzt!dzenia N I' 62/2006

Wó,jta Gminy BI'ochów
z dnia 31 marca 2006

UZASADNIENIE

Dzial 750 Administracja publiczna, w I'ozdz. 75023 dokonano uzupelnienia srodków na
§ 4040 na dodatkowe wynagrodzenie I'oczne, z pl"zeniesienia sl"odków z innego § w tym
samym rozdziale.

Dzial 852 Opieka spoleczna - zgodnie z zawiadomieniami o ostatecznych kwotach
dotacji na zadania zlecone dokonano korekty planu w rozdz. 85213 i 85214.

Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wlaczono do planu otl'zymana kwote na

stypendia dla uczniów / zgodnie z zawiadomieniem o przyznaniu srodków na zadania wlasne/.

Ogólem kwota przeniesien planu wydatków 15000 zl po stl'onie zwiekszell
i zmnie,jszen Ol"azzwiekszenia planu o stronie dochodów i wydatków o 19689 zl .
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