
Uchwała Nr XX/ 273 / 2004

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 22 października 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                                                                           724.738,00   
w tym:

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                             o kwotę                                                                                 626.510,00  
w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności                                                             626.510,00          
                                                                   

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                        o kwotę                                                                                    98.158,00  
w tym:

- wpływy z różnych dochodów                                                                                                     95.710,00

- dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin        2.448,00

 

Dz. 852 Opieka społeczna                                                                                                                                                                                         o kwotę                                                                                                               70,00                                                        
w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

  bieżących gmin                                                                                                                                 70,00

 

 



B/ ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY                                                                           O KWOTĘ                                                                                    34.206,00                 
w tym:

 

Dz. 852 Opieka społeczna                                                                                                                             o kwotę                                                                                                                34.206,00           
w tym:

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

  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                    13.670,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

  bieżących gmin                                                                                                                          20.536,00       

C/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ                                                                                              2.187.601,00  
w tym:

 

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                o kwotę                                                                        277.000,00                             
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                     277.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                               277.000,00

w tym:

a/ dotacje                                                                                                                                       7.000,00

 

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                       o kwotę                                                               1.242.863,00        
rozdz. 60013  Drogi publiczne wojewódzkie                                                                           1.194.863,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                            1.194.863,00

w tym:

a/ dotacje                                                                                                                                1.174.863,00

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                    30.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 30.000,00

w tym: 

a/ dotacje                                                                                                                                     30.000,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                         18.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 18.000,00

w tym

a/ dotacje                                                                                                                                     18.000,00

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         o kwotę                                                                     295.000,00                 
rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                 250.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                               250.000,00  

rozdz. 75495 Pozostała działalność                                                                                            45.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 45.000,00

w tym:

a/ dotacje                                                                                                                                     45.000,00

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                          o kwotę                                                                              353.068,00              
                                                         

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                             247.943,00 



- wydatki bieżące                                                                                                                       152.233,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    113.100,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 95.710,00

rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                                             4.000,00

- wydatki bieżące                                                                                                                           4.000,00

rozdz. 80110 Gimnazja                                                                                                                49.467,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         49.467,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      43.467,00

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   2.448,00

- wydatki bieżące                                                                                                                           2.448,00

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                                                                                          30.000,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         30.000,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      30.000,00

rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                              19.210,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         19.210,00

 

Dz. 852 Opieka społeczna                                                                                                                                                                                          o kwotę                                                                                                            70,00                                                                    
rozdz. 85295 Pozostała działalność                                                                                                   70,00

- wydatki bieżące                                                                                                                                70,00

 

 

 

 

 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                        o kwotę                                                                                          19.600,00  
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                                    3.100,00

- wydatki bieżące                                                                                                                           3.100,00

w tym:

a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                       2.810,00         

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                              16.500,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         16.500,00

 

 

D/ ZMNIEJSZYĆ      WYDATKI BUDŻETU GMINY                                                                                             O KWOTĘ                                                   1.227.069,00        
                                                                                                                                                         
w tym:

 

Dz. 600 Transport i łączność                                                                                                                                                                                       o kwotę                                                               1.192.863,00        
rozdz. 60013  Drogi publiczne wojewódzkie                                                                           1.174.863,00                

- wydatki inwestycyjne                                                                                                            1.174.863,00



rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                         18.000,00

- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 18.000,00                           
                                                                                                           

Dz. 852 Opieka społeczna                                                                                                                                                                                       o kwotę                                                                                          34.206,00  
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                    34.206,00

- wydatki bieżące                                                                                                                         34.206,00

 

 

Źródłem pokrycia niedoboru jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w roku 2004 w wysokości 250.000,00 oraz umorzenie pożyczki w wysokości 20.000,00

 

Plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla zakładu
budżetowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Zmienia się zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i otrzymuje brzmienie jak 

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                     41.147.743,00

 

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                       46.104.516,00
 

 

 § 2
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

 

 § 3
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


