
ZARZĄDZENIE NR 92/2006

Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 03 października 2006 roku
       w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

           Na podstawie  art.188 ust.1pkt.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 
finansach publicznych /  Dz.U z 2005 r Nr 249, poz. 2104 / oraz na podstawie Uchwały Rady 
Gminy Brańszczyk Nr XXXVI/186/2005  z dnia 23 grudnia  2005 r. w sprawie uchwalania 
budżetu gminy na 2006 r.

 zarządza się, co następuje:   
                     

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 38.840zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia 
1a dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami zwiększa się o kwotę 38.840zł., które po zmianach wynoszą 2.520.707zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.840zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia 
2a wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami zwiększa się o kwotę 38.840zł., które po zmianach wynoszą 2.520.707zł.

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

DOCHODY 16.185.088zł.
WYDATKI  19.566.982zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 92/2006
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia  03 października 2006r. 

DOCHODY

Dział Rozdz. §          Treść  Zwiększenie
 planu  w zł.

Zmniejszenie  
 plan w zł.

751
 Urzędy naczelnych organów  
 władzy państwowej, kontroli,
 ochrony prawa oraz sądownictwa

            38.840

75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików 
województw,wybory wójtów,burmistrzów 
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

          38.840

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa 
na realizację  zadań bieżących z  zakresu 
administracji  rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie /związkom gmin/  ustawami

          38.840

                            RAZEM           38.840
                            OGÓŁEM            38.840

Uzasadnienie:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów   władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa 
oraz sądownictwa zwiększa sie o kwotę 38.840zł.- 
- na  podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego ZF-3101-65/06 z dnia
  25 września 2006r., 
-decyzji Ministra Finansów z dnia 25 września 2006r. znak FS3-433-11/19/2006,
zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce zwiększa się plan 
dotacji  o kwotę 38.840zł.- na sfinansowanie wyborów do rad gmin,rad powiatów i sejmików 
województw,wyborów  wójta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.
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Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 92/2006
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia  03 października 2006r.

 Plan finansowy  - zadania zlecone

D O C H O D Y

Dz. Rozdz. & T r e ś ć Plan przed 
zmianami

Zmniejszenie 
planu

Zwiększenie 
Planu

Plan po 
zmianach

852  Pomoc  społeczna 2.409.000     2.409.000
85212  Świadczenia rodzinne,zaliczka  

 alimentacyjna oraz składki na 
 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
 z  ubezpieczenia społecznego

2.109.000 2.109.000

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
 państwa na realizację  zadań  
 bieżących z  zakresu administracji   
 rządowej oraz innych zadań 
 zleconych gminie/
 związkom gmin /ustawami

2.109.000 2.109.000

85214  Zasiłki i pomoc w naturze
 oraz składki na ubezpieczenia  
 emerytalne i rentowe

275.000    275.000

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
 państwa na realizację  zadań 
 bieżących z zakresu administracji 
 rządowej oraz innych zadań 
 zleconych gminie/ związkom gmin 
/ustawami

275.000     275.000

85213  Składki na ubezpieczenie
 zdrowotne opłacane za osoby
 pobierające niektóre świadczenia
 z pomocy społecznej oraz niektóre 
 świadczenia rodzinne  

25.000             25.000

2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
 państwa na realizację zadań 
 bieżących  z zakresu administracji    
 rządowej oraz innych zadań 
 zleconych gminie /związkom gmin/ 
 ustawami 

25.000              25.000

750  Administracja publiczna 71.047 71.047
75011  Urzędy Wojewódzkie 71.047 71.047

2010  Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu  państwa na realizację 
zadań  bieżących z  zakresu 
administracji rządowej oraz innych 

71.047 71.047
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zadań zleconych gminie /związkom 
gmin/  ustawami

751  Urzędy naczelnych organów  
 władzy państwowej, kontroli,
 ochrony prawa oraz sądownictwa

1.320     38.840       40.160 

75101 Urzędy naczelnych organów 
władzy,  państwowej, kontroli i 
ochrony  prawa

1.320       1.320

2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu  państwa na realizację 
zadań bieżących z  zakresu 
administracji  rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie /związkom 
gmin/  ustawami

1.320       1.320

75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i 
sejmików województw,wybory 
wójtów,burmistrzów prezydentów 
miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

38.840       38.840

2010 Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu  państwa na realizację 
zadań bieżących z  zakresu 
administracji  rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie /związkom 
gmin/  ustawami

38.840       38.840

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona  przeciw pożarowa

500           500

 75414  Obrona cywilna 500            500
2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

 państwa na realizację  zadań 
 bieżących z  zakresu administracji 
 rządowej oraz innych zadań 
 zleconych gminie /związkom gmin/  
 ustawami

500           500

Ogółem: 2.481.867 38.840   2.520.707
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 92/2006
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia  03 października 2006r.

                                            

WYDATKI

Dział Rozdz. §          Treść  Zwiększenie
 planu  w zł.

Zmniejszenie  
 plan w zł.

751
 Urzędy naczelnych organów  
 władzy państwowej, kontroli,
 ochrony prawa oraz sądownictwa

            38.840

75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików 
województw,wybory wójtów,burmistrzów 
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

           38.840

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           22.960
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne             1.146
4120 Składki na fundusz pracy                163
4170  Wynagrodzenia bezosobowe             6.707
4210  Zakup materiałów i wyposażenia             3.305 
4300  Zakup usług pozostałych             3.559
4410 Podróże służbowe krajowe            1.000

                            RAZEM            38.840
                            OGÓŁEM            38.840

Uzasadnienie: 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów   władzy państwowej, kontroli,
ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 38.840zł.
na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do 
rady gminy,rady powiatu i sejmiku  województwa,wyborów  wójta. 
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Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 92/2006
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia  03 października 2006r.

                              

Plan finansowy  - zadania zlecone

W Y D A T K I

Dział Rozdz. &  T r e ś ć Plan przed
Zmianami

Zmniejszenie 
Planu 

 Zwiększenie 
 Planu

Plan po 
zmianach

852  Pomoc  społeczna 2.409.000 2.409.000
85212  Świadczenia rodzinne,zaliczka 

 alimentacyjna  oraz  składki na  
 ubezpieczenia  emerytalne i rentowe 
 z ubezpieczenia społecznego

2.109.000 2.109.000

4110  Składki na ubezpieczenie społeczne      35.950        35.950
3110  Świadczenia społeczne 2.017.573   2.017.573
4010  Wynagrodzenia osobowe  

 pracowników 
     32.500         32.500

4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne        1.565           1.565
4120  Składki na fundusz  pracy           850             850
4170  Wynagrodzenia bezosobowe           600             600
4210  Zakup materiałów i wyposażenia        9.162          9.162
4260  Zakup energii        2.000          2.000
4270  Zakup usług remontowych       1.999         1.999
4300  Zakup usług pozostałych        6.036         6.036
4440  Odpisy na zakładowy fundusz 

 świadczeń socjalnych
         765            765

85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
 składki na ubezpieczenia  
 emerytalne i rentowe

   275.000      275.000

3110  Świadczenia społeczne      275.000      275.000
85213  Składki na ubezpieczenie 

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

       25.000        25.000

4130  Składki na ubezpieczenie zdrowotne        25.000             25.000
750  Administracja publiczna        71.047         71.047

75011  Urzędy Wojewódzkie        71.047         71.047
4010  Wynagrodzenia osobowe 

 pracowników 
       59.500         59.500

4110  Składki na ubezpieczenie społeczne        10.232         10.232
4120  Składki na fundusz pracy          1.315          1.315 

751  Urzędy naczelnych organów  
 władzy państwowej , kontroli i 
 ochrony prawa  oraz sądownictwa.

         1.320 38.840        40.160
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75101  Urzędy naczelnych organów  
 władzy państwowej ,kontroli i  
 ochrony prawa

        1.320         1.320

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne           138            138 

4120 Składki na fundusz pracy             20              20

4210  Zakup materiałów i wyposażenia           362            362

4170  Wynagrodzenia bezosobowe            800            800

75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i 
sejmików województw,wybory 
wójtów,burmistrzów prezydentów 
miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

    38.840      38.840

3030 Różne wydatki na rzecz osób 
fizycznych 

     22.960      22.960

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne        1.146       1.146

4120 Składki na fundusz pracy           163          163

4170  Wynagrodzenia bezosobowe        6.707       6.707

4210  Zakup materiałów i wyposażenia        3.305        3.305

4300  Zakup usług pozostałych        3.559        3.559

4410 Podróże służbowe krajowe        1.000        1.000
754  Bezpieczeństwo publiczne i  

 ochrona przeciwpożarowa
            500             500

75414  Obrona cywilna            500            500
4170  Wynagrodzenia bezosobowe             500             500

Ogółem:  2.481.867 38.840    2.520.707
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