
Uchwała Nr VI / 57 / 2007
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 20 kwietnia 2007 r.

w sprawie: zmian w bud Ŝecie gminy Pawłowice na 2007 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. 165, 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
/Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej

 

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

  

§ 1

Zmieni ć uchwał ę nr III/426/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 gru dnia 2006 r. w sprawie
bud Ŝetu gminy Pawłowice na 2007 r. z pó źniejszymi zmianami  w ten sposób, Ŝe:

A/  ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ                  99.023,00
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                            o kwotę                       56.055,00
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę 
  na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                     

Dz. 710 Działalno ść usługowa                                                            o kwot ę                            500,00
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę 
  na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                     500,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                            o kwot ę                      30.100,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora
  finansów publicznych                                                                                                               30.100,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                         o kwotę                       8.868,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań 
  bieŜących gmin                                                                                                                          8.868,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           o kwotę                      3.500,00
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące 
  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                                                                  3.500,00



B/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDśETU GMINY                                    O KWOTĘ                146.023,00
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                            o kwotę                       66.055,00
rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                                                          66.055,00
- wydatki bieŜące                                                                                                                       66.055,00
w tym:
a/ dotacje                                                                                                                                   10.000,00

Dz. 710 Działalno ść usługowa                                                            o kwot ę                         7.500,00
rozdz. 71030 Cmentarze                                                                                                             7.500,00
- wydatki bieŜące                                                                                                                            500,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 7.000,00
               
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                            o kwot ę                      30.100,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                          30.100,00
- wydatki bieŜące                                                                                                                       30.100,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                         o kwotę                       8.868,00 
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                              8.868,00
- wydatki bieŜące                                                                                                                         8.868,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     o kwotę                    30.000,00
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                              30.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               30.000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           o kwotę                      3.500,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 3.500,00
- wydatki bieŜące                                                                                                                         3.500,00
w tym:
a/ dotacje                                                                                                                                     3.500,00

C/  ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ                  47.000,00
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                            o kwotę                       10.000,00
rozdz. 01008 Melioracje wodne                                                                                                 10.000,00
- wydatki bieŜące                                                                                                                       10.000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                   o kwotę                         7.000,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                            7.000,00
- wydatki bieŜące                                                                                                                         7.000,00



Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     o kwotę                    30.000,00
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                              30.000,00
- wydatki bieŜące                                                                                                                       30.000,00

Zmienia się załącznik nr 9 Wydatki majątkowe w budŜecie gminy na rok 2007 i otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
Zmienia się załącznik nr 10 Wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2009 i
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem dochody bud Ŝetu gminy po zmianach wynosz ą         46.352.583,00

Ogółem wydatki bud Ŝetu gminy po zmianach wynosz ą           51.627.850,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia


