
Uchwała   Nr  XIII/ 171/2003
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 grudnia  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                          47.370,00
w tym

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                  o kwotę                                          1.600,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                           1.600,00
§ - 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł               1.600,00

Dz. 600 Transport i łączność                                                   o kwotę                                         30.000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                           30.000,00
§ - 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł              30.000,00
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                      o kwotę                                        157,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                                   157,00 
§ - 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
            bieżących gmin                                                                                                                      157,00
 
Dz. 853 Opieka społeczna                                                             o kwotę                                  15.584,00
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe                                                                                            15.584,00
§ - 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
            bieżących gmin                                                                                                                 15.584,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                   o kwotę                                        29,00
rozdz. 85495 Pozostała działalność                                                                                                   29,00
§ - 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
            bieżących gmin                                                                                                                      29,00

B/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                             O KWOTĘ                         345.297,00
w tym:

   Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                               o kwotę                         1.600,00  
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                          1.600,00
§ - 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                1.600,00

Dz. 600 Transport i łączność                                                      o kwotę                                   178.447,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                         178.44700



§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              178.447,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                      o kwotę                                       157,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                                  157,00 
§ - 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           157,00
 
Dz. 853 Opieka społeczna                                                             o kwotę                                  15.584,00
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe                                                                                            15.584,00
§ - 3010 świadczenia społeczne                                                                                                   15.584,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                   o kwotę                                   15.029,00
Rozdz. 85404 Przedszkola                                                                                                           15.000,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                15.000,00
rozdz. 85495 Pozostała działalność                                                                                                    29,00
§ - 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             29,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       o kwotę                                  134.480,00
Rozdz. 90015 Oświetlenia uli, placów i dróg                                                                              134.480,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              134.480,00

                                                                                                     
C/  ZMNIEJSZYĆ  WYDATKI  BUDŻETU  GMINY    O  KWOTĘ                                          1.918.596,00
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                  o kwotę                                    1.542.086,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                     1.542.086,00
§ - 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           1.542.086,00

Dz. 600 Transport i łączność                                                   o kwotę                                       148.447,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                         148.447,00  
§ - 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
                inwestycji zakładów budżetowych                                                                               148.447,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                      o kwotę                                  78.583,00
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                               78.583,00
§ - 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               78.583,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                   o kwotę                                   15.000,00
Rozdz. 85404 Przedszkola                                                                                                           15.000,00
§ - 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
          inwestycji zakładów budżetowych                                                                                      15.000,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   o kwotę          134.480,00
Rozdz. 90015 Oświetlenia uli, placów i dróg                                                                              134.480,00
§ - 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
                inwestycji zakładów budżetowych                                                                              134.480,00

Zmienia się plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2003 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały.
                                                                                                                                
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                                 38.631.990,00

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                                                        42.568.828,00   
  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


