
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/06 

Burmistrza Miasta i Gminy w Bytomiu Odrzańskim 
z dnia 15.03.2006r. 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2006r. 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych /Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104/ 

ZARZĄDZAM, CO NASTĘPUJE: 

& 1. 1. Zwiększam dochody budżetu na 2006r. o kwotę 55.700 zł. 

Dz. 
852 

Rozdz 

85212 

85213 

85214 

& 

2010 

2010 

2010 

T R E Ś Ć 
POMOC SPOŁECZNA. 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzirme. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami. 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie
czenia emerytalne i rentowe. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami. 

R A Z E M : 

DOCHODY 
Zwiększenie 

55.700 
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46.000 

700 

700 

9.000 

9.000 
55.700 

2. Plan dochodów na 2006r. po zmianach wynosi 17.002.636 zł. 

& 2. 1. Zwiększam wydatki budżetu na 2006r. o kwotę 55.700 zł. 



Dz 
852 

Rozdz 

85212 

85213 

85214 

& 

3110 
4010 
4110 
4110 
4120 
4210 

4130 

3110 

TRESC. 
POMOC SPOŁECZNA. 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego. 

Świadczenia społeczne. 
Wynagrodzenia osobowe pracowników. 
Składki na ubezpieczenia społeczne/od płac/. 
Składki na ubezpieczenia społeczne/od świadczeń/. 
Składki na fundusz pracy. 
Zakup materiałów i wyposażenia. 

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

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

Świadczenia społeczne. 
R A Z E M : 

WYDATKI 
Zwiększenie. 
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2.Plan wydatków na 2006r. po zmianach wynosi 16.987.318 zł. 

& 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


