
Uchwała   Nr  XVIII/248/2004
Rady Gminy Pawłowice

z dnia 29 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                      1.345.094,00
w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
               nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki   
               związane z ich poborem                                                    o kwotę                           1.176.206,00  
- podatek dochodowy od osób prawnych                                                                               1.100.000,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych                                                                                   76.206,00

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                               o kwotę                               49.693,00
- subwencja ogólna                                                                                                                     49.693,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                        o kwotę                                    296,00
- dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin           296,00

Dz. 852 Opieka społeczna                                                              o kwotę                                14.400,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                    14.400,00
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                   o kwotę                                 24.012,00
- dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin      24.012,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                    o kwotę                                   80.487,00
- wpływy z różnych dochodów                                                                                                     80.487,00

B/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                          O KWOTĘ                         1.345.094.00
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                     o kwotę                                    77.206,00           
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                        77.206,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 77.206,00

Dz. 600 Transport i łączność                                                        o kwotę                                619.000,00



rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                       619.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               619.000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                             o kwotę                                  50.000,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                            50.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 50.000,00

Dz. 750 Administracja samorządowa                                           o kwotę                                   49.693,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                                           49.693,00
- wydatki bieżące                                                                                                                         49.693,00      
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                      o kwotę                                400.296,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                                    296,00
- wydatki bieżące                                                                                                                              296,00
rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                                         250.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               250.000,00
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                                                                                        150.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               150.000,00

Dz. 852 Opieka społeczna                                                             o kwotę                                 14.400,00
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                      z ubezpieczenia społecznego                                                                                14.400,00
- wydatki bieżące                                                                                                                         14.400,00

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                  o kwotę                                   24.012,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                              24.012,00
- wydatki bieżące                                                                                                                         24.012,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                  o kwotę                                      80.487,00
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                               80.487,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 80.487,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                    o kwotę                                   30.000,00
rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                                                            30.000,00
- wydatki bieżące                                                                                                                         30.000,00 
w tym:
a/ dotacje                                                                                                                                     30.000,00

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.

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
rok 2004 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                               39.493.089,00

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                                        44.826.078,00         
  



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


