
Uchwała Nr   XXXI / 412 / 2005

Rady Gminy Pawłowice
 z dnia 28 grudnia  2005 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2005 r. 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4,  art. 51,  57,  58 ustawy z   dnia   8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr  142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ 
 oraz art.  3, 4  ustawy z dnia 13 listopada  2003 r. o dochodach  jednostek samorządu  terytorialnego 
/ Dz. U. Nr 203  poz. 1966 / art. 109, 112  ustawy z dnia 26  listopada 1998 r. o finansach publicznych 
/ tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148  z późniejszymi zmianami/ po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

 

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

  

§ 1

Zmienić uchwałę nr XXII /319/ 2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie 
budżetu gminy Pawłowice na 2005 r. z późniejszymi zmianami w ten sposób, że:

A/  ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY                                  O KWOTĘ                  11.331,00 
w tym:

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     o kwotę                           891,00
- wpływy z różnych dochodów                                                                                                        891,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                        o kwotę                      10.440,00 
- dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą
  na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                   10.440,00 

B/ ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY                               O KWOTĘ                   126.767,00 
w tym:

Dz. 600 Transport i łączność                                                               o kwotę                    126.767,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                  126.767,00

C/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI  BUDŻETU GMINY                                O KWOTĘ                     27.331,00 



w tym:

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     o kwotę                      16.891,00
rozdz. 75414 Obrona cywilna                                                                                                         891,00
- wydatki bieżące                                                                                                                            891,00
rozdz. 75495 Pozostała działalność                                                                                          16.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               16.000,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                        o kwotę                      10.440,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                            10.440,00
- wydatki bieżące                                                                                                                       10.440,00

D/ ZMNIEJSZYĆ  WYDATKI  BUDŻETU GMINY                                O KWOTĘ                 142.767,00 
w tym:

Dz. 600 Transport i łączność                                                               o kwotę                    126.767,00
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                             126.767,00        
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             126.767,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                      o kwotę                    16.000,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                          16.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               16.000,00

Plan wydatków inwestycyjnych jednostki budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan finansowy zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostki budżetowej stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.   

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                  45.558.289,00 

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                    54.062.058,00 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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