
Uchwała Nr  XXX / 408 /2005 
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia 24 listopada  2005 r. 

 
 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2005 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 2001r. Nr  142 poz. 1591 z 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  z późniejszymi zmianami/ po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 
 
 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 
   
 

§ 1 
 

Zmienić uchwałę nr XXII /319/ 2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie 
budżetu gminy Pawłowice na 2005 r. z późniejszymi zmianami w ten sposób, że: 
 
 
 
 
A/  ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY     O KWOTĘ                                             160.976,00                    
w tym: 
 
Dz.750 Administracja publiczna o kwotę            2.800,00 
- dotacje celowe  otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań  bieżących  z zakresu 
  administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych gminom            2.800,00 
  
Dz. 801 Oświata i wychowanie                               o kwotę                                                   22.225,00   
-  środki na  dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł      17.178,00 
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieżących gmin                                                                                                                          5.047,00 
 
Dz. 852 Opieka społeczna  o kwotę        121.142,00 
- dotacje celowe otrzymane  z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej  oraz innych zadań  zleconych gminom         121.142,00 
 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza              o kwotę                                                14.809,00 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieżących gmin                                                                                                                        14.809,00 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



B/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI  BUDŻETU GMINY O KWOTĘ    170.065,00                    
w tym: 
 
Dz.750 Administracja publiczna o kwotę        2.800,00 
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie          2.800,00 
- wydatki bieżące          2.800,00 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę      22.225,00 
rozdz. 80195 Pozostała działalność        22.225,00 
- wydatki bieżące           22.225,00 
 
Dz. 852 Opieka społeczna  o kwotę    121.142,00 
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                      z ubezpieczenia  społecznego      121.142,00 
- wydatki bieżące         121.142,00 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę      16.898,00 
rozdz. 85401 Świetlice szkolne          2.089,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                     2.089,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                  2.089,00 
rozdz. 85414 Pomoc materialna dla uczniów                                                                        14.809,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                   14.809,00   
 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę        7.000,00 
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby         7.000,00 
- wydatki bieżące          7.000,00 
w tym : 
a/ dotacje          7.000,00 
 
 
C/  ZMNIEJSZYĆ WYDATKI  BUDŻETU GMINY         O KWOTĘ                                        9.089,00                    
w tym: 
 
Dz. 750 Administracja publiczna  o kwotę        7.000,00 
rozdz. 80101 promocja j.s.t.          7.000,00 
- wydatki bieżące          7.000,00 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                 o kwotę                                            2.089,00   
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                           2.089,00 
- wydatki bieżące                                                                                                                     2.089,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                  2.089,00 
 
 
 
Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą                  45.673.725,00                                                             
 
Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                    54.177.494,00                                           
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 


