
                                                         Uchwała   Nr  XIX/ 259/2004         
                                                         Rady Gminy Pawłowice

                                                         z dnia 10 września 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                         964.408,00  
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                     o kwotę                             229.462,00

w tym:
- wpływy z różnych dochodów                                                                                                   113.200,00

- dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
  realizacji inwestycji j.s.t                                                                                                            116.262,00

Dz. 600 Transport i łączność                                                        o kwotę                             198.392,00    

w tym:
- wpływy z różnych dochodów                                                                                                   198.392,00

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

                oraz sądownictwa                                                           o kwotę                               23.921,00  
w tym: 

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                    23.921,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek

               nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki   
               związane z ich poborem                                                    o kwotę                           279.000,00  

w tym:
- podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                  279.000,00



Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                        o kwotę                                 150,00

w tym:
- dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin           150,00

Dz. 852 Opieka społeczna                                                            o kwotę                             220.197,00

w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                  157.737,00
- dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin      62.460,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             o kwotę                              13.286,00

w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                    13.286,00

B/ ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY                         O KWOTĘ                                 286,00
w tym:

Dz. 852 Opieka społeczna                                                             o kwotę                                   286,00

w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                         286,00

C/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                             O KWOTĘ                      1.004.408,00
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                     o kwotę                             257.462,00

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                      257.462,00
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               257.462,00

w tym:
a/ dotacje                                                                                                                                     28.000,00

Dz. 600 Transport i łączność                                                        o kwotę                             526.392,00    

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                       526.392,00
- wydatki bieżące                                                                                                                         50.000,00

w tym:
a/ dotacja                                                                                                                                     50.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                               476.392,00



w tym:

a/ dotacja                                                                                                                                     25.000,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                            o kwotę                               78.000,00
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gosp .mieszk. i komunalnej                                              4.000,00 

- wydatki bieżące                                                                                                                          4.000,00
w tym:

a/ dotacja                                                                                                                                      4.000,00
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                           74.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                                74.000,00
w tym:

a/ dotacja                                                                                                                                     74.000,00

Dz. 710 Działalność usługowa                                                     o kwotę                               80.000,00
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             20.000,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         20.000,00
rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                             60.000,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         60.000,00

Dz. 750 Administracja publiczna                                                   o kwotę                             40.000,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                                           40.000,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         40.000,00

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
                oraz sądownictwa                                                           o kwotę                               23.921,00  

rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                     23.921,00
- wydatki bieżące                                                                                                                         23.921,00

w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           680,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   o kwotę                         25.000,00

rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                   25.000,00
- wydatki bieżące                                                                                                                         13.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 12.000,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                   o kwotę                                 50.150,00
rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                                           50.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 50.000,00



w tym:

a/ dotacja                                                                                                                                     50.000,00
rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                                 150,00

- wydatki bieżące                                                                                                                              150,00

Dz. 852 Opieka społeczna                                                              o kwotę                          220.197,00
rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                   151.371,00

- wydatkibieżące                                                                                                                        151.371,00
w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                        2.361,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność                                                                                            54.902,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         54.902,00
w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 
444.00

rozdz. 85295 Pozostała działalność 
13.994,00

- wydatki bieżące

13.994,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             o kwotę                              13.286,00
rozdz.  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                              13.286,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         13.286,00

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                  o kwotę                                30.000,00
rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                                                            30.000,00 

- wydatki bieżące                                                                                                                         30.000,00

D/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY                           O KWOTĘ                          726.502,00
w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      
              o kwotę                                                                            646.216,00  

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
   646.216,00

- wydatki inwestycyjne
    646.216,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                             o kwotę                               80.000,00

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            80.000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                          80.000,00

Dz. 852 Opieka społeczna                                                             o kwotę                                   286,00               



rozdz. 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze                                                         286,00

- wydatki bieżące                                                                                                                              286,00 

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 rozchodów środków specjalnych na rok 2004 i otrzymuje brzmienie jak

w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmienia się zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i otrzymuje brzmienie jak                    w
załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                                  40.757.211,00

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                                    45.443.984,00             
 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


