
zARZĄpZENlE N.20,200ó
Burmfutrz! Kałoszyna
z dnia 18 naia 2006r.

Na podstawie art. 188 ust.l, pkt. I ustawy z dnia 3 0 czerwca 2005r. o
fmansach publicaych ( Dz.U. z 2ooł' Nr f49 poz. 2104) or€z $ 1 l ust. 1 pkt 1
Uchwały Rady Mi€j skiej w Kafuszynie Nr )0(l,]11164106 z dnia 25 luteeo
2006L w sprawie uchwal€nia budżehr gniny n. 2006r' zanądzam co następuje:

$l

l. Zwiękśz! się dochody zsd'ń rvłrsnycb gniny o kwotę - 3o.6nfl

Dz. 852 PoMoc sPoŁECzNA
Rofdf. 85219 ośrodki pomocy spdeca€j

$ 2030 Dotacje c€lowe otr4man€ z budzetu pań,twa na
realia cję 

"tasnych 
ada! bieząqch 8rnir

Rofdf' 85295 PozosBła działa|ność
ś 2030 Dotacje c€lowe oh.z}mane z budźrtu pośwa na

rEa]izację własnych udm bieących gmin

22.000
6.000

6.000
16.000

16.000

4.671
8.677

8.6',t7

Dz. Es4 EDUKACYJNA OPIEKA WYCIIOWAWCZA
Rozdz854l5 Pomoc mat€rialna dla uculiów

ś 2030 Dotacje celowe otru'mane z budżjetu państwa na
realj7ację wl6n}ch Ddai b;e&fych gn;n

$2

1. znniejŚz' się rydltki zldań własnych gmiDy o kwotę - 16.000 zł

Dz 926 KIJLTIJRA FIZYCZNA I SPORT
Rozdz. 9260a Inst'tucje kultury fizycm€j

$ 4210 zakup materiałów i w]posaźenia
s 4260 Zakup en€Ęii
$ 4300 Z€kup usłu8 pozostałych

16.000
r6.000
12.500
2.500
1.000

2. zwięklza sit s?dalki z'dań w|a8nycb gniny o kwolf - 46.617 zl



$3

1. zwięklzr się dochody zadań dEonych gmini€ o kwotę - 5l.300 zt

Dz' 852 PoMoc sPoŁEcZNA
Rozdz. 85219 olłrodki ponocy społ€oznej

$ 4010 w)egrodzenia osobowe pracowników
Rozdf . 85295 Pozostała działalrość

$ 3 1 10 Świadcfenia społeozne

Dr. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdz. 85415 Pomoc materiaha dia ucziów

$ 3240 sĘpendia dla uczniów

IŁ 926 KIJLTI'IRA F|zYczNA I sPoRT
Rozdz. 92ó0a InsĘtucje kulbły fizycznej

$ 4170 Wynagodzenia bezosobowe
s 4410 Pod!óże służbowe kJajowe
$ a4]0 Różne opłary j sldadki

s4
1. zwięklza się wyd'tki zadrń zleconych gninie o kwotę

Dz. 852 POMOC SPOLECZNA

22.000
6.000
ó'000

16.000
1ó'000

a.e1
8.671
8.677

- 1ó.000
- 16.000
- 12.000
- 500
- 3.500

Dz. 852 PoMoc sPoŁEczNA - 51.300
Rofdz' 85212 składki na ubezpieczenia zdrovobe - 50'000

ś 2010 Dotacje celowe otrzymane z budż€tu palństwa na
re.lizŃję zaAaś bjeżĄcy ch z za]cesu administracji
rządowej oraz imych adań zl€conych gninie
ustav?mi - 50.000

Rozdf. 85213 składki na ubezPieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobieĘiąc€ nieldóre świadcmia
z ponocy społe.,rlej . 1.300

$ 2010 Dotacj€ cetowe otraTan€ z budz€tu panstwa na
rca|izAśję zljAńbi€złpych z zakresu administracji
Ęądowej o@ imych zadan zleconych gminie
ustawami - 1.300

- 51.300 zl

- 5t.300
Roziz. 85212 Świadczenia rcdzime oraz składki na ubezpieczenie

em€r}talne i rentowe z ubezPieczenia społecaEgo .50.000



3

$ 3110 Świadcz€niaśpołeczn€ . 5o.ooo

Rozdz' 85213 składki na ubezpieozenia z&owotne opłacane
za osoby pobiefające niekóre świadceja z Ponoc}
spd€oale

0 4130 składki na ubezpi€czenia zd$wotne

$5

Z.eadzf,'r'e vchod,i w ż.yńe z .hi.El podjęcia'

- 1.300
- 1.300

Bui l lM'sruz
zo,t|lokt.ilą


