
Uchwała   Nr XXVI/235/2008
Rady Gminy Świlcza

z dnia  30 grudnia  2008 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2008

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4  art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie  gminnym  (  Dz.  U.  z   2001  roku  Nr   142  ,  poz.  1591   z  późniejszymi
zmianami ) oraz art.165,art.168  ust.1 i 2 pkt 6, art.  184 , ustawy z dnia 30 czerwca
2005  roku  o  finansach  publicznych   (  Dz.  U.  z  2005  roku   Nr  249  ,  poz.2104   z
późniejszymi zmianami )

Rada Gminy stanowi ,  co następuje:

§ 1.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami , rozdziałami i
paragrafami klasyfikacji  budżetowej  zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2.

1) Zwiększa się plan dochodów własnych i  wydatków  nimi sfinansowanych  w kwotach
     a) dochody 34.000,00 zł.,
     b) wydatki 34.000,00 zł.
2) Szczegółowe kwoty  dochodów i wydatków nimi sfinansowanych  określa załącznik
     Nr  2 do niniejszej uchwały.

§  3.

1) Zwiększa się plan  przychodów  i  wydatków   zakładu budżetowego  w kwotach :
     a) przychody 18.594,00 zł.,
     b) wydatki 18.594,00 zł.
2) Szczegółowe   kwoty   przychodów   i  wydatków  określa   załącznik   Nr  3 do
    niniejszej   uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały  zleca się Wójtowi Gminy .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci



Załącznik Nr  1 do uchwały  Nr XXVI/235/2008
Rady Gminy Świlcza z dnia  30  grudnia  2008r.

Zestawienie  przeniesienia planowanych wydatków

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa działu, rozdziału , paragrafu Zmniejszenia
kwota zł

Zwiększenia
kwota zł

1 2 3 4

600 Transport i łączność 7.000,00
w tym

60016 Drogi publiczne gminne 7.000,00
w tym :

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7..000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000,00
w tym

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

10.000,00

w tym :
4260 Zakup energii 4.000,00
4270 Zakup usług remontowych 6.000,00

757 Obsługa długu publicznego 23.000,00
w tym

75702 Obsługa  papierów wartościowych
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego

23.000,00

w tym :
8070 Odsetki i dyskonto  od krajowych  skarbowych

papierów wartościowych  oraz od krajowych
pożyczek i kredytów

23.000, 00

801 Oświata i wychowanie 45.000,00
w tym

80101 Szkoły podstawowe 45.000,00
w tym :

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych – ZS w Bratkowicach

45.000,00

852 Pomoc społeczna 7.000,00
w tym

85219 Ośrodki pomocy społecznej 7.000,00
w tym :

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7..000,00

900 Gospodarka komunalna 12.000,00
w tym

90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg 12.000,00
w tym :

4260 Zakup energii 12.000,00
Ogółem 52.000,00 52.00000



    Załącznik Nr  2  do uchwały  Nr XXVI/235/08
                                           Rady Gminy Świlcza z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zestawienie    dochodów   własnych i  wydatków  nimi  sfinansowanych

Zwiększenia

Lp Nazwa jednostki budżetowej Plan dochodów Plan wydatków
1 Przedszkole  w Bratkowicach 34.000,00 34.000,00

Razem 34.000,00 34.000,00

Załącznik Nr  3  do uchwały  Nr XXVI235/08
                                          Rady Gminy Świlcza z dnia  30 grudnia  2008 r.

Zestawienie    przychodów  i  wydatków  zakładu  budżetowego  -   Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy

Zwiększenia
1.Przychody  o kwotę  18.594,00 zł.
2.Wydatki o kwotę 18.594,00 zł.


