
Uchwała Nr XVII/233/2004
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 04 czerwca 2004 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2004 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 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 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 Działalności Społecznej.

 

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

 

§ 1
 

 Zmienić uchwałę nr XIII/187/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie 

budżetu gminy Pawłowice na 2004 r. z późniejszymi zmianami w ten sposób, że: 

 

A/      ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY        O KWOTĘ                                3.042.753,00  

w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                                                            2.249.090,00  

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 
2.249.090,00

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                                                    77.438,00  

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 77.438,00
 

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa o kwotę                                                                                                          22.360,00  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 22.360,00
 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                                            61.627,00  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin 
2.128,00

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
  realizacji inwestycji j.s.t 59.499,00



Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                                                     632.238,00  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 625.643,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6.595,00
 

B/      ZMNIEJSZYĆ      DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 71.044,00  

w tym:

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                                                     71.044,00  

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 71.044,00
 

  

C/      ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ                                  3.385.242,00  

w tym:

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę                                                                            2.434.090,00  

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- wydatki inwestycyjne 2.434.090,00
 

Dz. 600 Transport i łączność o kwotę                                                                                57.438,00  

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 57.438,00
- wydatki bieżące 57.438,00
w tym:
a/ dotacje 57.438,00
 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę                                                                    45.000,00  

rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej i komunalnej 20.000,00
- wydatki bieżące 20.000,00
w tym:
a/ dotacje 20.000,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność 25.000,00
- wydatki bieżące 25.000,00
 

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa     o kwotę                                                                                                          22.360,00  



rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 22.360,00
- wydatki bieżące 22.360,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 912,00
 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                                            66.627,00  

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 61.627,00
- wydatki bieżące 2.128,00
- wydatki inwestycyjne 59.499,00
rozdz. 80114 Zespoły Ekonomiczno- administracyjne szkół 5.000,00
- wydatki inwestycyjne 5.000,00
 

Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę                                                                                      122.989,00  

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 122.989,00
- wydatki bieżące 55.989,00
- wydatki inwestycyjne 67.000,00 
 

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                                                     632.238,00  

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 632.238,00
- wydatki bieżące 625.643,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 28.789,00
- wydatki inwestycyjne 6.595,00  
 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę                                                       4.500,00  

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 4.500,00
- wydatki bieżące 4.500,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 1.500,00

D/      ZMNIEJSZYĆ      WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ                               80.544,00  

w tym:

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę                                                                            9.500,00  

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1.200,00
- wydatki bieżące 1.200,00



rozdz. 80110 Gimnazja 3.300,00
- wydatki bieżące 3.300,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 300,00 
rozdz. 80114 Zespoły Ekonomiczno- administracyjne szkół 5.000,00
- wydatki bieżące 5.000,00
 

Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę                                                                                     71.044,00   

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  53.639,00
- wydatki bieżące 53.639,00
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne 10.000,00
rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcza 17.405,00
- wydatki bieżące 17.405,00 

 

Źródłem pokrycia niedoboru jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie
332.989,00 zł.

 

Zmienia się plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2004 i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 

Plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych dla zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 

 

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 38.147.995,00 

 

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 43.480.984,00

 

 

§ 2
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

  

§ 3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


