
 
UCHWAŁA Nr XXII/136/04 / RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 12 listopada 2004 r. 
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późno zm. ) oraz art. 109,110 ,ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz, 148 z późno zm. ) RADA GMINY W WIŚLICY uchwala co następuje; 
§ 1 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę W tym: 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 8010 1 - Szkoły podstawowe 
§ 0830 - wpływy z usług 
 
98.456 zł 
20.000 zł 
20.000 zł 20.000 zł 
13.856 zł 13.856 zł 13.856 zł 

49.600 zł 49.600 zł 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw 
	pozyskane z innych źródeł 	49.600 zł 

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 
§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 
 
15.000 zł 15.000 zł 
15.000zł 
§2 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę W tym: 
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
                          § 4300 - zakup usług pozostałych 
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4430 - różne opłaty i składki 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne                     § 4270 zakup usług remontowych 
§3 
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę W tym: 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczne administracyjne szkół
                 § 40 l O - wynagrodzenia osobowe 
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 - zakup energii 
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe 
§ 4440 - odpisy na fundusz świadczeń socj. 
 
98.456 zł 
33.856 zł 33.856 zł 30.856 zł 
3.000 zł 
49.600 zł 49.600 zł 45.400 zł 
2.400 zł 1.800 zł 
15.000 zł 15.000 zł 15.000 zł 


27.613 zł 27.613 zł 27.613 zł 20.835 zł 
3.588 zł 544 zł 1.273 zł 33 zł 100 zł   1zł   
543 zł 696 zł 
§4 
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę W tym: 
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75023 Urzędy Gmin 
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe 
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4440 - odpisy na fund. świadczeń socj. 
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych załącznik Nr 1 do uchwały 
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział - 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa zbiornika wodnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 
 
199.061zł 
52.783 zł 52.783 zł 20.835 zł 
3.588 zł 544 zł 1.950 zł 696 zł 
25.170 zł 
31.904 zł 31.904 zł 
31.904 zł 

	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 	36.000 zł 
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 	36.000 zł 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         36.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 78.374zł ŚRODOWISKA 
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 	78.374 zł 
§ 6052 wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych współfinansowanie pro gramów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z zał Nr 1 
§5 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę Dział 801 OŚWIATA I WYCHWANIE Rozdział 8010 1 Szkoły Podstawowe 
§ 4270 zakup usług remontowych 
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Rozdział O 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
         § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   	                 zgodnie z załącznikiem Nr 1 
 
261.448 zł 113.026 zł 113.026 zł 113.026zł 148.422 zł 
148.422zł 148.422zł 
	

 
 
§6 
	Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 	90.000 zł 
W tym: 
	Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 	90.000 zł 
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi         90.000 zł 
§ 6291 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów( związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł finansowanie programów ze środków bezzwrotnych 
	pochodzących z Unii Europejskiej 	90.000 zł 
§7 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


