
?'.ĄR7, Ąl}7jF' NtE Nr ".6-1Źt} 1 1

ę,Ę {ł i ta #iraźay _ąv Głaierc'*sg*'wie
g r}Ęia 2l macea 2s1trp'.

W sęrrarvie wprołvadzeni* urnian w pł*ni* docho<iów i wydatków
błlc{źetu gnłiny na Źt}1trr .

Na podstaił'ie art. 30 ust. 2 pkt.4 usta\Ą/y z einia 8 marca 1990i' o

sarnorząclzie gininrrym /tekst je<}nolity Dz'\) z 200i Nr 'i42,paz' 15|}1zr,:;ÓŻrt.
' zm,lali.257 usta&}. zc'łiaŻ,1 sierpnia 2009r" o finansa'ch publiczn3'cfu /Dz' U. i']r

L57 " poz 1240l, &5 ust.4 Uchivały' Budzetowej na2011Nr ll{i8l10 r' dnia Ż9

grLltinia 20i0r li..eprav-iit '-ii:|ił.a1enia budze{u grnl'ny na Ż8'i j. za,:złś'za.m ct}

nasiępu;e:

&1

Z.łiększam ciocho,lv budźetowe o !łrvotę 8{.5!2 ał *

1.Dziale ?5B .Ądministracja publlczła toz&ziale'?5056Spls porł'szecb.ny i intic

&2010Dotacje celoą.e otl"zyinane zbłóżetu państwa na reaiizację zadełi bie'łric;"e h

z zakrestr administracji rząclowej oraz innych zadail zleconych gminie ustaro'atni t'

liił6ię _ 9.7 l'8zi,

Ż' i};riaie 758 _Różrłe rozliczeł!a rozdziale i5B0 l Częśc'Us\^'iaio\f?l li:L-ric''rji

ogólnej dla jednostek samorzaju terytorialnego *' &' 29?a Subrvencje ogóllle ::

buclzętu państr'va o krvotę- 43J94 zł'

3"Dziale 852 Fomoe społeezna c lłlvotę Ź8.0ss zł

. , ...^,^:
-w' i'oz[izlale o:z l z lwiadczeiria- rodzilrne, świadczerria z ilrnduszu

alirnerrtac1'jliego oraz s|.ładki rn tlbeziłiecze:':ria efiiel'Ytaiii'; i iei: Łi: lv* z

rr-bezpieczenia społecznego w &2010
Dot;icje ceicl-we otrŹyma.ne z bz:ażętł padlt-łła r,a'łea1izaĄę zatiail biłŻacyc!', '''



zakfesu administiacji rzajowej oraz itrn1'ch zadań z|ecłn1li:h głłinie ustarvalrri o
krr otę l7'00tJ' :i

_ rozdziale 85213Skłai'ki na u'oezpieczenia z<irowotne opłacane za osoby
pobiera.jące niektóre ś'wiadezenia Z po1l].ocy społecznej. niektóre śrłiadczeni:l
rodzinrie aTaz 7'a osob;, uczestniczape w zajęcla.clł w centruĘ il-rtegracj l s1loił.:zrr:i
&203ODotacje ceiorł'e przekazate z bu<iżetu pańsiwa na re;rlizac"ię własnyc1: ':;d:in
bieżących gmin o kwotę 200 zł

ł'rizciziale B521Ó Zasiłki stałe & 2030 l}oracje ceiłrł.e przekazałe z łl';dzeir;
państwa narealizacjęwłasnych zadańbieżął,1ch gmin o k.,;lctę 80c zł

&Ż

Z'"vięirsz*ni 'wydłlt&łi i:udżetowe o klvotę 37.718
iDziale 750.Ądministraeja publieznarozdz.lale7S056Spis porvszechny i i;:r'e o
kwotę 9.718zł w:

- & 3 020 Wyciatki osobo-we niezaliczone do w-1,6ąg'o6'eń o kwotę i .37 5 ,{.}ii z.i

- &j.1 1ł Składki naubezpieczenia społeczne o k''Ą,otę 1.|5'}r}

-&.412a Skłacjki na funclusz pracy o krł'otę i 86zł

-&'.Ą2lł Zaktlp matertałów i iłryposazenia o kwctę- l 00zł

_&- 4370 opłaty z t1'tułu zakupu usług te1ekornunikac".'jnych ś'il''iadczon1'ch ir'

stacjonarnej pubiicznej sieci telefon'rczirej o 'Łwotę -?.08 zł

-&44ia Podróze służbowe kra_iowe o kwotę-S00,00zł

?'l]ziale ńl52 Pornoc społeczna o kwoćę 28.000 z
x' rozcizia']e 852 i 2 ślviadczęrria loclzitrne, ś.łiar'lcz*nia z tuir,jliszti
alinrentac1,jnego ofaz składki t:.a ubezpieczenia emenzia1ne i ręnic;'"ł'e z
r-lbezpieczenia o kwotę 27.}aa z1 ,lł



-& 3 ] 10Śrł'iac]czenia soołeczne o krvotę-26.19C zł
_&4ti i ij lVylragr'odzenia oscŁ;oąe p;accivników o k!Vłię'Ł1!)ijŻi
-&41 l0 Składki na rtbezpieczenia społeczne o k_rł'otę'1 i 2zł

irozciziale 852i3Skłacki na ubezpieczenia zdrorr.otne opłac*ne za oscb3,
pobierające nięk'ttire śrviadczęrria Ż pomoc.v. społecznej, *iektÓre śrviaciczellir
rodzinne oraz za csoby uczesiniczape u' zajęciach w centfuin integrac_ii spo-Łccznc.i

&. 4'13O Składki ta tsbezpieezenie zdrc'.,votne o kwotę 200zł

rc zdzia1e852 1 6 Zasiłki stałe

& 3 1 1OŚwiadczerlia Społeczne o k łotę 800 zł

&3

7.rtvłie1szam dochody budŹetowe .n, Dziale 852 Pomoc społeczna o k_\Ą'otę ()00 '/ł

\'\i"

. iozciziale: 85213Skłatiki na ubezpieczenia zilroi";otrie o?lacarie za csob;v

pobierające niektóre Śr,ł'iadczęnia Z pomoc' społecznej, niektóre śrviar.jczenrl
todzinłe oraz za osoby u'czestniczące w zajęciach w cęntlum integracj'i spoicczne.i 

'
&2010 Dotacje ceiowe Otrzy'{rLane z budzetu państwa na realizację zadań
bie:zti*:y ci't z za'gtęsu ad;ninisiracji r'ządor'vej cłaz irin;.'ci1 zaĆłai:'z1ełłn1:cłi gl lLiiti':

us1arr anli o lttł'oię 2n0zł

rczdziale 85214 Zas1łki i pomoc w naturzę oIaZ składki na ribezpi.eczetlia

enerytalne i rentorve 2030Dotacje celowe przekaza-fle z budżet'-r państwe. l11]

realizacię własnych zarlańbieŻących gmin o kw'otę 700zł

&ą

Zrrlr,ieiszaln rłrydatki bu<iżetowe u. Dziaie 85Ź Fomoc społeczna o kvłotę l,}00 zł
rV:

rłzdzialę 852 i 3 Składk-i ta ubezpięozenla zirolvolne opłacane za osoby

pobieiające niektóre świadczer'ia z pomocy społecznej. nj ektórc śrviaciczenra

ł-odziniie araz Że osłbY Ltczesi-rticzące lv zajęriałh !Ąl .iiiai'!-llll irĄłgtłłjlsi_l* i .:'_ .': l'-_,

& 4130SkładŁi na abezpleczenie zdrowotne o kwotę 2[i0zł,



,; t} Z'|}zia1e 85214 Zasiłki i pomcłc W nalurze oraz slłatlki na ube;''piecz.eniłr
eiaerytalne i rentovre w &3 i 1OŚwia dczęnia społeczne o k-wotę 700zł.

&5

I}okonrrję przeniesień wi'datkólł, budzetov.ych:
W dziale 750 Adrninistracja Putłliczna
z
rt'.ł'd.;:'ia1l: '75c23Ll-*lędi' gll-lin & 4C4s dodatkowe lłyi:ag,rc'd'zenit ;_l''':.,:i',e i:'.iil1f
Ż.1afr z'l

raztlział 75095 Fozosiała dziaŁalnośc & 404Odociatkolve u,ynagroczenie roi:zlie
k;rotę 2.600 zł,

W dziale 801 Oświatx i wyclrowanie w rozdziale Esli!tr Szlłoły glodstawłllve

Z

8ł Ą43ł R'ózne cpłaty i składki lłlł,otę '10 z]

na
& .1580 Fozostałe oclsetki kwotę -l0 zł

1& dziale 980 Gospoda*iła kcnrrłnalna i ocłlrona środ$wisk'a
z
rozdziału 90003 Oczyszczanię rniast i r,vsi &' 4j00 zakup usług pozostałycii kr.lr,ic

-(j.).'4 T.
na

rozdzial90019 WpĘwy i wydatki związ'ane z grornadzełiełn śroe1kó*- Ż opria1 |

kar za korzysłanie ze środow-isŁa & 4300 zakup rrsług pczostaĘch kr;'lotę_ 6 i2Ą z1..

&6

W związku z rJokonanymi rsnianamt ulegają zmianie tabela Nr 1 ciochołiy i;utiź-etu

gilriny ira Ź01 1 r i tabeia Nr 2 ił1'datki budzetu gmin;r na 20 1 1l.

9.1

Zarządzenie wcłrodzi w życle z dniempodjęcia



zmainy W Talreli N' 1 dochody l]udzetu gminy na 201or Wprowadzol-]e zarządzeniefi\ l1r 6'/2'a!1wÓj\a Gminy z dnia'2.4.o3.2oL '

J?
Sironir J r: -i



Zmiany W tabe]i Nl 1 p an Wyc]atkÓW i]uljzetowyĆ ] rra 2o'1 '1 wprowadzone zarządzenien Nr€f}eł^woya Gminy w
G iewoszow e z d'',::,'2y'.'ał.2otl ł.

Rozciz iirJ Prled zmianą Po zmianie

Wydatl(] osolro!''l] ] eza cŻone do wynaglodze i

Skiadi(] na LrDezi,..Żen]a społaczne I r! D0

SI'lac.l na F.rncl Pta.l

akup ],l1atelLałÓ\ ' WyposaŻcn a

z tytL]lU Ż;]l'ijpt] usłUg t{: ekom!
arnlll oull cu nei s eci te efon

Dodalkowe'"!yna,it' odzenle roczne

Różne opł.rty l si.].jdki

yvyna!lodŻeIla i].cbov/e placownikóW

Sklaok na Lrbe)rrr iczen a spoteczne

na L]b-.Z 'j ".cŻellie zdlovr'oine



Razem: 12 658 533 93 36 81 ll,00 t2 695 35 r,93

ijeil'l ri,
Slrona 2 z:l


