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B/ ZMNIEJSZYÆ WYDATKI BUD¯ETU GMINY 1.133.000,00
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo o kwotê 130.000,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodoci¹ gowa i sanitacyjna wsi 130.000,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 130.000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê 203.000,00
rozdz. 70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 203.000,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 203.000,00

Dz. 801 Oœwiata i wychowanie o kwotê 200.000,00
rozdz. 80104 Przedszkola 200.000,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 200.000,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotê 600.000 ,00
rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 500.000,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 500.000,00
rozdz. 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 100.000,00
§ - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 100.000,00

Plan dotacji celowej z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych dla zak³adu bud¿etowego stanowi za³¹ cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Ogó³em dochody bud¿etu gminy po zmianach wynosz¹ 33.759.667,00

Ogó³em wydatki bud¿etu gminy po zmianach wynosz¹ 38.759.667,00

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Paw³owice.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Uchwa³a Nr XIV/188/2004
Rady Gminy Paw³owice

z dnia 6 lutego 2004 r.

w sprawie: zmian w bud¿ecie gminy Paw³owice na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹ dzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z póŸniejszymi
zmianami/ oraz art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz¹ du
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/ po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Dzia³alnoœci Spo³ecznej

Rada Gminy Paw³owice
uchwala:

§ 1

Zmieniæuchwa³ê nr XIII/187/2003 Rady Gminy Paw³owice z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie
bud¿etu gminy Paw³owice na 2004 r., ¿e:

A/ ZWIÊKSZYÆWYDATKI BUD¯ETU GMINY O KWOTÊ 1.133.000,00
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo o kwotê 130.000,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodoci¹ gowa i sanitacyjna wsi 130.000,00
§ - 6210 dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych 130.000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotê 203.000,00
rozdz. 70095 Pozosta³a dzia³alnoœæ 203.000,00
§ - 6210 dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych 203.000,00

Dz. 801 Oœwiata i wychowanie o kwotê 200.000,00
rozdz. 80104 Przedszkola 200.000,00
§ - 6210 dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych 200.000,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotê 600.000 ,00
rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 500.000,00
§ - 6210 dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych 500.000,00
rozdz. 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 100.000,00
§ - 6210 dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych 100.000,00
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