
UCHWAŁA Nr Lvllu273/2010
RADY Gl/llNY GÓzD

z dnia 29 czerwca 20'l0r'

w sprawie zmian w budżecie gminy na 20'l0r'

Naooostawiea4'8Lst'2p{T4'ań6'l usl2 Jstaw/zdria 8 marca '990r o samoEadzie gmlnay'r

it"t"ińJ""Ń] o. b ' z zdo' Nl 142 Paz 15g' z póż1' z'f ! ai.'3 uslawy z dnla ' 3 listopada 2003r o

io"hoi-""n l"ii noit". 
"a 

_noŹąd L te rytot'a nego {teks1,ednoliry DŻ U' \r 80 z 2010r poz 526]

RADA GlMtNY GózD

uchwala co następuje:
s1.

W planie dochodóW budŹetu Gminy na 2010 rok:

Przenosi się dochody budżetowe
w tvm w oos}czeoólnvch podziałkach klasyfikacji budżetowej ;' '| ari"["i{z ' - P'omoc społeczna kwoię 133'1002ł

z lozdz'8521g -ośrodki pomocy społecznej kwotę 133 100zł

z s 2oo7 _ Dotacje celowe w ramach proglamów finansowanych z udziałem

śrcdków europejskjch olaz środków o których mowa w ań'5 usi'1

pkt 3 oraz usi' 3 pkt 5 ] 6 usta\ły' lub płatnośo w ramach budżetu ę6 4o7 'a2zł
oraz środki na inansowanie Wspólnej PolitykiRolnej kwolę

Z s 2oo9 _ Dolacje celowe w ramach programóW t]nansowanych z Udziałem

środkóW eutopejskich oGz śtodkóW o kiórych mowa w ań'5 ust' 1

pkt 3 otaz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy' lub płainościw ramach budżetu

oraz środk] na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej kwotę 6'692,18zł

na dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie poliiyki społecznej kwotę 133'100zł

na.ozdz'85395 -Pozostała dŻiała]nośó kwotę 133'100zł

na s 2oo7 _ Dolacje celowe w ramach ploglamów flnansowanych z udziałem

śtodkóW europejskich otaz środków o których mowa w aft's ust'1 pkt

3 olaz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy' lub płainościW 
'amach 

budżetu oraz

śrcdki na l]nansowanie Wspólnej Pol]tyki Rolnej kwoię 126'407 'a1zł

na s 2oo9 _ Dotacje ce]owe w ramach programóW finansowanych z udziałem

środkóW europejskich olaŻ środków o których mowa w ań'5 Ust'1 pkt

3 oraz ust' 3 pkt 5 j 6 ustawy' lub platnościw ramach budżetu olaz

środki na finansowanie Wspólnej Po]ityki Rolnej kwotę 6'692'192ł

s2.

W planie WydatkóW budżetu Gminy na rok 2010:

1' Przenosi się Wydatki budŹetowe
w poszczególńych podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

'' a'i"łu a-sz ' ] Pomoc społeczna kwoię l33'100zł

zlozdz'8521g -oślodki pomocy społecznej kwotę 133'100zł

z s 4017 -Wynagrodzenia osobowe p€cowników kwotę 47 '19628zł

z s 4019 -Wynaglodzenia osobowe pracownjków kwotę 2'498'62zt



z s 4447

z s 4049

zs 4117

z s 4119

z s 4127

Ż s 4129

z s 4177

z s 4179

z s 4217

z s 4219

z s 4307

z s 4309

z s 4357

Ż s 4359

z s 4377

z s 4379

z s 4747

z s 4749

na dział 853

na rozdz.85395

na s 4017

na s 4019

na s 4047

na s 4049

na s 4117

na s 4119

na s 4127

na s 4129

na s 4177

na s 4179

na s 4217

na s 4219

na s 4307

na s 4309

na s 4357

na s 4359

na s 4377

na s 4379

na 5 4747

na s 4749

1.301,1221

68'88zł

7 326 '44zł
3B7 '87zł

1.188,4621

62'92zł

18'234 '64zł
965,36zł

8.469,58zł

448 
'39Żł

41.787 '71ż
2'212'29zł

205,132t

1a '87zł
688'96zł

36,48zł

9'50zł

0'50zł

133' 1 00zł

47.196,2721

2.498,632t

1 '301 12zł

6B,88zł

7 '326 '44zł
387,8721

1'188 '46zł
62,92zł

1B'234 
'642ł

965'36zł

8.469,58zł

448 '39zł
41.787,7121

2.212,2921

205 '13zł
1A,B7zl

688,96zł

36'48zł

9 50zł

0,50zł

_dodatkowe wynaqrodzenie loczne kwotę

-dodaikowe wynaglodzenie roczne kwoię

-sr,adK aa.lbezpieczelra spolecz.e (wote

_s{,adK' ra Jbezpiecze1la spolecŻ'e'Wotę
_składki na fundusz pracy kwotę

-składki na fundusz pracy kwotę

-Wynagrodzenia bezosobowe kwolę

-wynaglodzenia beŻosobowe kwotę

-zakup materiałóW i WyposaŹenia kwotę

-zakup materiałów i Wyposażenia kwotę

-zakup usług pozosta]ych kwotę

-zakup usług pozostałych kwotę

_zakup usług dostępu do Śieci internet kwotę

-zakup usług dostępu do siecj intehet kwotę

-zakup usług telefonii stacjonarną kwotę

-zakup usł!g telefonii stacjonarnej kwo1ę

_zakup matedałóW pap]erniczych do splzętu drukarskiego i

urŻądzeń kserograf icznych kwotę

-zakup materiałów pap]ernicŻych do splzętu drukarskiego i

uŻądzeń kŚelograflcznych kwotę

- PoŻostałe zadania W zakresie polityki społecznej kwotę

-PozostaładŻiałalnośc kwotę 133'100zł

-Wynagrodzenia osobowe pracownikóW kwotę

-Wynagrodzenia osobowe placowników kwotę

_dodatkowe wynagrodzenre.ocŻne kwotę

-dodatkowe Wynagrodzen]e roczne kwoię

-składki na ubezpieczenia społeczne kwotę

_składki na ubeŻpieczenia społeczne kwotę

-składki na fundusz pracy kwotę

-składki na fundusz placy kwotę

-wynagrodzen]a beŻosobowe kwotę

-Wynagrodzenja bezosobowe kwotę

-zakup maleriałów i wyposaŻenia kwotę

-zakup materiałów j Wyposażenia kwotę

-zakup usług pozostałych kwotę

-zakup usług pozostałych kwotę

-zakup usług dostęp! do sieci internet kwotę

-zakup usług dostępu do sieci internet kwotę

-zakup us]ug te]efonii stac]onarnej kwotę

_zakup usług te]efonii stac]onarnej kwotę

-zakup materiałów papierniczych do splzętu drukarskiego ]

urządzeń kserograf icznych kwotę

_zakup materiałóW papiernicŻych do spżętu drukarskjego

użądzeń kserograficznych kwotę



W związku z dostosowaniem klasyfikacji projektu systemowego pod tytułem

Reintegracja społeczna i zawodowa ',Szansa' realizowanego W ramach priorytet Vll
Promo-da ińtegracji społecznej' działartie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aKywnej
integraiji, podaziałanie 7"1'1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pzez
osrjoti bomocy społecznej do klasyfikacji budŹetowej zalecanej przez Mazowiecką
jednostkę Wdrażania ProgramóW Unijnych

s3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

s4.

Uchwała Wchodzi W zycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
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