 
UCHWALA Nr. IX/43 /2003 RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 8 lipca 2003 r. 
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 , z 2001 r. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 , poz. 220, ) , oraz art. 109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych(jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594) RADA GMINY w Wiślicy uchwala co następuje: 
§1 

 
 
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę w tym: 
Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA 
Rozdział -75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 
§ 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 
§2 
 
12.408 zł 
12.408 zł 12.408 zł 
12.408 zł 

	Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 	12.408 zł 
W tym: 
	Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 	12.408 zł 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego 12.408 zł podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
	§ 031 - podatek od nieruchomości 	12.408 zł 
§3 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę W tym: 
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Rozdział -90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 
27.270zł 
27.270zł 
27.270zł 27.270zł 
§4 
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę W tym: 
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup gruntu we wsi Koniecmosty 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 8010 1 - Szkoły Podstawowe 
( Szkoła Podstawowa w Wiślicy) 
§ 4270 - zakup usług remontowych 
- remont instalacji centralnego ogrzewania 
- wymiana stolarki okiennej 
- remont dachu 
§5 
 
227.270zł 
27.270 zł 27.270 zł 25.970zł 
1.300zł 
200.000 zł 200.000 zł 
200.000 zł 

Źródłem pokrycia niedoboru w kwocie 200.000 zł będzie zaciągnięty kredyt. 
§6 
Zwiększa się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w § 952 w kwocie 200.000 zł. 
§7 
Wykonanieuchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


