UCHWAŁA Nr XXXII/191/ 2005 RADY GMINY W WIŚLICY 
z dnia 12 października 2005 r. 
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok. 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2002 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. nr 15, poz, 148 z późno zm.) RADA GMINY W WIŚLICY uchwala co następuje; 
§1 
	Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 	62.821 zł 
Wtym: 
	Dział - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 	62.821 zł 
	Rozdział - 60016 Drogi publiczne gminne 	62.821 zł 
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek 	62.821 zł 
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 
§2 
	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 	62.821 zł 
W tym: 
	Dział - 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 	62.821 zł 
	Rozdział - 60078 U suwanie skutków klęsk żywiołowych 	62.821 zł 
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek 	62.821 zł 
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 
§3 
	Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 	1.864.383 zł 
W tym : 
	Dział - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 	3.000 zł 
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody 3.000 zł jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 
	§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 	3.000 zł 
1.861.383 zł 1.861.383 zł 
Dział 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział O l O 10 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
	§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji 	411.383 zł 
gmin( związków gmin) , powiatów ,( związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł 
§6298 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 1.450.000 zł (związków gmin) powiatów ,( związków powiatów) 
samorządów województw, pozyskane z innych źródełfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu spójności oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
§4 

2.115.383 zł 
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę W tym : 
Dział 926 KUL TURA FIZYCZNA I SPORT 
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 2820 -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
 
3.000 zł 3.000 zł 3.000 zł 

2.106.383 zł 2.1 06.383 zł 
Dział 010- ROLNICTWO ŁOWIECTW Rozdział - O 1 O l O Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
	§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek 	656.383 zł 
budżetowych - współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. zgodnie z załącznikiem Nr 4a 
§6058 -wydatki inwestycyjne jednostek budżet 1.450.000 zł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej zgodnie 
załącznikiem Nr 4a 

Dział -600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział - 60016 Drogi publiczne gminne 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
 
6.000 zł 6.000 zł 6.000 zł 

§5 
	Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 	8.822.879 zł 
W tym: 
	Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I 	8.816.879 zł 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
	Rozdział - 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 	8.816.879 zł 
	§ 6052 - wydatki inwestycyjne jednostek 	2.424.642 zł 
budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z 
załącznikiem Nr 4a 
	§ 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek 	6.392.237 zł 
budżetowych - finansowanie programów 
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, oraz z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej zgodnie z załącznikiem Nr 4a 
Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Rozdział - 01022 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych chemicznych biologicznych 
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia Zwierzęcego 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
6.000 zł 6.000 zł 
6.000 zł 
§6 
	Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 	9.066.879 zł 
W tym: 
Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA IOCHRONA 9.066.879 zł ŚRODOWISKA 
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 	9.066.879 zł 
	§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych 	250.000 zł 
inwestycji gmin( związków gmin) powiatów, związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 
	§6298 - środki na dofinansowanie własnych 	6.392.237 zł 
inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów ,( samorządów województw), pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy Strukturalnych, 
Funduszu spójności, oraz z sekcji i Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
	§ 6292 -,środki na dofinansowanie własnych 	2.424.642 zł 
inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów, powiatów) , samorządów województw pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z unii Europejskiej 
§7 
Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł w § 903 o kwotę 495.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 
§8 
W uchwale Nr XXVII 165/05 z dnia 22 marca 2005 r. Rady Gminy w Wiślicy wprowadza się następujące zmiany; 
w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie; 
Źródłami pokrycia deficytu budżetu w kwocie 390.500 zł są przychody pochodzące z pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu U.E , otrzymane z innych źródeł. 

w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie; 
Ustala się przychody budżetu w wysokości 
§9 
 
1.083.000 zł 

w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu w kwocie 1.083.000 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 
§ 10 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
§ 11 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.



