
Uchwała  Nr XII/159/2002
Rady Gminy Pawłowice

z dnia  28 listopada 2003r.      

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. 142 z 2001 r. poz. 1591 z 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 / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami / 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                               21.088,00
W tym:

Dz. 750 Administracja publiczna                                 o kwotę                                   4.300,00
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie                                                                                             4.300,00
§ - 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
            z zakresu administracji rządowej zleconych gminom                                                      4.300,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                  o kwotę                                     780,00
rozdz. 80195 Pozostałe działalności                                                                                               780,00
§ - 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
            bieżących gmin                                                                                                                   780,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                             o kwotę                                 16.008,00
Rozdz. 85415 Pomoc materialna na uczniów                                                                            16.008,00
§ - 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
            bieżących gmin                                                                                                              16.008,00

B/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                          O KWOTĘ                           921.529,00
w tym:

Dz. 600 Transport i łączność                                                     o kwotę                              304.000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                     304.000,00
§ - 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                     304.000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                          o kwotę                              492.000,00
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej                     284.400,00
§ - 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                     284.400,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        202.600,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             202.600,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                            5.000,00
§ - 4300 zakup usług pozostałych                                                                                               5.000,00



Dz. 750 Administracja publiczna                                        o kwotę                                         4.300,00
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie                                                                                             4.300,00
§ - 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   4.300,00
w tym : zadania zlecone

Dz. 801 Oświaty i wychowanie                                            o kwotę                                  105 .221,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                          100. 890,00
§ - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            890,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             40.000,00
§ - 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne        60.000,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                                                                                          3.551,00
§ - 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                             540,00
§ - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         2.419,00
§ - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                541,00
§ - 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                  51,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                               780,00
§ - 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                  780,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                        o kwotę                                      16.008,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna na uczniów                                                                             16.008,00
§ - 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów                                                          16.008,00

C/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                   O KWOTĘ                                900.441,00
 W tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                            o kwotę                                     210.000,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                    210.000,00
§ - 4300 zakup usług pozostałych                                                                                           210.000,00

Dz. 854 Edukacja opieka wychowawcza                           o kwotę                                         4.441,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                                   4.441,00
§ - 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         3.624,00
§ - 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                817,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       o kwotę                                686.000,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność                                                                                       686.000,00
§ - 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu  budżetowego                                    686.000,00

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                                             38.584.620,00

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                                               44.142.127,00

Zmienia się plan finansowy zakładu budżetowego ,, Gminny Zakład Komunalny ‘’ na rok 2003 i
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


