
ZARZĄDZENIE Nr 8/07
Burńistrza Katu8zyna

z dDia 27 kwietDia 2007r.

Na lodstawie art. 188 ust' 1' pkt.l ustałf z dńia 30 cferwca 2005I.
finmsach publicfnych ( Dz'U. z 2005r. Nr 249 pof. 2104) ażĄdm.o

$r

l. Zwiękza się dochody zadań własnych gmiDy o kwotę zL - 20.992.. 7'ł.

Dział 80r oŚwLĄTA I wYcHowANID
Rozdz. 80101 Szkob/ podslawowe

Dzial 852 PoMoc sPoŁECzNA
Rozdz' 85219 ośrodki pomocy społecaej

Dzi'ł 854 EDIJKACYJNA oPIEKA wYcHowAwcZA
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla ucaiów

s 2030 Dotacje celowe o|Źymane z budżetu paistwa na
rcali,ację własnych zadm biĆźących gnin . 9'030

$ 2030 Dotacje @lowe otrzymanę z budżetu pairstwa na
rea]izację włanych fada bieżących gmin 2'750

- 20.992.- zL

- 9.030
9.030

- 2,750
- 2.t50

- 9.ZtZ
- 9-212

- 9.030
,9.030
- 9.030

2.750
2.750
2.750

$ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budretu państwa na
real;zację własnych zadan bieacych gnin . 9.fI2

$2

1. Zwiększa się wydatki zadań własnych gminy o kwotęzł.

Dzi 80r OSWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 Szkory podstawowe

s 40| 0 wynagrodzenia osobowe pracomików

Dzi5| 852 PoMoc sPoŁEczNA
Rozdz. 85219 ośrodki pomocy spolecaej

s 40l0 w}nagrodzenia osobowe pracowników



Dzial 854 EDUKACYJNA OPIf,KA WYCEOWAWCZA
Rofdz' 85415 Pomoc ńaterialna dla uczniów

s 3240 stylendia dla ucaiów

9.212
9.2t2
9.2t2

s3
l.Zwiększa Śię dochody adań zlcconych 8miDie o kwotę zł.

Dział 852 PoMoC sPoŁ[cZNA
Rozdz' 85213 składki na ubezpieczeniĆ zdrowotne opłacane

z osoby pobiaające niektóre świadcfenia
z pomocy spoteczneJ

500.- zl.

_ 500

- 500

$4

l' Zwiększa się tłTdatki zadań z|econych eminic o kwotę z|' _ 500..2ł.

Dzial 852 PoMoc SPoŁICZNA
Rozdz. 852 13 składki m ubezpieczenie zdrowoine opłacane

u osoby pobidające niektóre świadczenia
z pomocy spotecaeJ

ś 41 3 0 składki m ubezpieczenia zd.owotne

s5
ZMalzśnie wchodzi \9 życie f dliem !Ódj ęcia'

IJU RZ

s 2010 Dotacje celowe ottzymane z budżetu pańslwa !a
realizację zadań bieżących z zaloesu administracji
lz4doweiorsf inn)ch /adm / e\onych gńin'e

- 500

- 500

,500
- 500


