
Uchwała   Nr XI / 144  /2003
Rady Gminy Pawłowice

z dnia  7 listopada  2003 r.

w sprawie:  zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2003 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami/
oraz  art. 3, 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
w latach 1999 - 2003 /Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późniejszymi zmianami/, art. 109, 112  ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148/
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności
Społecznej 

Rada Gminy  Pawłowice
uchwala:

§ 1

 
Zmienić uchwałę nr III/29/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie 
budżetu gminy Pawłowice na 2003 r. z późniejszymi zmianami w ten sposób, że: 

A/  ZWIĘKSZYĆ DOCHODY  BUDŻETU  GMINY                          O  KWOTĘ              207.589,00
w tym:

Dz. 600 Transport i łączność                                                         o kwotę                   105.901,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                          26.000,00
§ - 323  dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
             porozumień między j.s.t                                                                                         26.000,00
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                               79.901,00
§ - 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw
             pozyskane z innych źródeł                                                                                     79.901,00
 
Dz. 758. Różne rozliczenia                                                             o kwotę                    56.303,00
Rozdz. 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                  56.303,00
§ - 292 subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                   56.303,00

Dz. 85 3 Opieka społeczna                                                             o kwotę                     28.785,00
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe                                                                                   28.695.00
§ - 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
            bieżących gmin                                                                                                       28.695,00    
rozdz. 85395 Pozostała działalność                                                                                           90,00
§ - 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizacje zadań bieżących 
            z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                        90,00  

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                   o kwotę                     16.600,00
Rozdz. 85404 Przedszkola                                                                                                  16.600,00
§ - 083 wpływy z usług                                                                                                         16.600,00



B/ ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY                          O KWOTĘ                  209.983,00
w tym:

Dz. 853 Opieka społeczna                                                             o kwotę                      209.983,00
rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
                    świadczenia z pomocy społecznej                                                                      8.536,00
§ - 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
            z zakresu administracji rządowej zleconych gminom                                                  8.536,00          
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne            183.221,00
§ - 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
            z zakresu administracji rządowej zleconych gminom                                              183.221,00
rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                               18.226,00
§ - 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
            z zakresu administracji rządowej zleconych gminom                                                18.226,00             

C/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                            O KWOTĘ                         858.359,00
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                     o kwotę                             169.851,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                      169.851,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             169.851,00
       
Dz. 600 Transport i łączność                                                        o kwotę                             105.901,00
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                  26.000,00
§ - 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy                          26.000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                         79.901,00
§ - 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji                 
              inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                        79.901,00

Dz. 710 Działalność usługowa                                                        o kwotę                             35.000,00
Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                            35.000,00 
§ - 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                35.000,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę                            40.000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                     40.000,00
§ - 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               40.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                       o kwotę                          353.000,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                             100.000,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             100.000,00
rozdz. 80110 Gimnazja                                                                                                              115.450,00
§ - 4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      100.000,00 
§ - 4110  składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            15.450,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                                                                                        125.515,00
§ - 4010  wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        92.315,00
§ - 4110 składki na ubezpieczenie społeczne                                                                             16.000,00
§ - 4120 składki na fundusz pracy                                                                                                 2.200,00
§ - 4260 zakup energii                                                                                                                 15.000,00
rozdz. 80123 Licea profilowane                                                                                                   12.035,00
§ - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         10.000,00
§ - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               1.790,00 
§ - 4120 składki na fundusz pracy                                                                                                    245,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                           o kwotę                                 60.000,00
Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                    60.000,00
§ - 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji                 
              inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                        60.000,00      



Dz. 853 Opieka społeczna                                                           o kwotę                              118.695,00
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe                                                                                           28.695,00
§ - 3110 świadczenia społeczne                                                                                                  28.695,00
rozdz. 85395 Pozostała działalność                                                                                             90.000,00     
§ - 3110 świadczenia społeczne                                                                                                  90.000,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                o kwotę                               65.822,00
Rozdz. 85404 Przedszkola                                                                                                        65.822 ,00
§ - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                           2.000,00
§ - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        18.000,00
§ - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                              4.000,00 
§ - 4210  zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 14.692,00
§ - 4260  zakup energii                                                                                                               15.000,00
§ - 4300  zakup usług pozostałych                                                                                               6.000,00
§ - 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              6.130,00 

D/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                          O KWOTĘ                         244.983,00
w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                           o kwotę                               35.000,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                         35.000,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             35.000,00

Dz. 853 Opieka społeczna                                                             o kwotę                            209.983,00
rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
                    świadczenia z pomocy społecznej                                                                            8.536,00
§ - 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                              8.536,00
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                  183.221,00
§ - 3110 świadczenia społeczne                                                                                               174.421,00
§ - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               8.800,00
rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                    18.226,00
§ - 3110 świadczenia społeczne                                                                                                 18.226,00   

Źródłem pokrycia niedoboru jest:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 445.919,00 zł. 
- pożyczka z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 169.851,00
 
Plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
dla zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 1 do uchwały .

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                                  38.563.532,00

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                                    44.121.039,00
   

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


