UCHWALA Nr XXIX/178 /2005 RADY GMINY W WIŚLICY 
z dnia 30 czerwca 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. 109,110, art.124ust.l pkt 2 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 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 
 
25.900 zł 

Wtym: 
	Dział 600 - TRANSPORT I LACZNOŚĆ 	25.000 zł 
	Rozdział -60016 Drogi publiczne gminne 	25.000 zł 
	§ 6290 - środki na dofinansowanie własnych 	25.000 zł 
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych źródeł 
Dział 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 900 zł FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
	Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 	900 zł 
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
	§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 	900 zł 
podatków i opłat 

§2 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 
W tym : 
Dział 600 TRANSPORT I LACZNOŚĆ Rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne 
§ 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 § 4300 - zakup usług pozostałych 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia § 4270 - zakup usług remontowych 
 
367.056 zł 
264.778 zł 219.778 zł 164.592 zł 
10.000 zł 10.000 zł 35.186 zł 
Rozdział 60095 - Pozostała działalność 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
Rozdział 60078 -usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział -85121 - Lecznictwo ambulatoryjne § 4270 - zakup usług remontowych 
Dział - 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO Rozdział 01095 - pozostała działalność 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZA Rozdział 75023- Urzędy gmin 
§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 
Dział-8010ŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104 - Przedszkola 
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Rozdział-80 1 03 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 
Rozdział 8010 1 - Szkoły podstawowe 
§ 4270 - zakup usług remontowych Rozdział - 80110 - Gimnazja 
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 
Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4170 -wynagrodzenie bezosobowe 
 
5.000 zł 5.000 zł 40.000 zł 40.000 zł 
900 zł 900 zł 900 zł 
30.000 zł 30.000 zł 30.000 zł 
900 zł 900 zł 
500 zł 400 zł 
59.978 zł 100 zł 100 zł 37.878 zł 
5.180 zł 25.816 zł 348 zł 5.720 zł 814 zł 20.000 zł 20.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 

10.500 zł 10.500 zł 
Dział 926-KUL TURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
	§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie 	10.000zł 
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
§3 
 
500 zł 

	Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 	1.815.084 zł 
W tym ; 
	Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 	1.626.154 zł 
	Rozdział 60016 -drogi publiczne gminne 	1.626.154 zł 
	§ 6298 -środki na dofinansowanie własnych 	1.434.842 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 sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej 
	§ 6299- środki na dofinansowanie własnych 	191.312 zł 
inwestycji gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie programów i proj ektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności oraz z Sekcji gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Rolnej 

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i                      nieruchomościami 
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
 
188.930z188.930zł 
188.930 zł 

§4 
	Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 	2.156.240 z ł 
W tym: 
	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 	1.926.432 zł 
	Rozdział - 60016 Drogi publiczne gminne 	1.926.432 zł 
	§ 6058- wydatki inwestycyjne jednostek 	1.434.842 zł 
budżetowych - finansowanie programów 
i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji i Rolnej 
zgodnie z załącznikiem Nr 4a 
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek 	461.590 zł 
budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i 
Gwarancji Rolnej -zgodnie z załącznikiem Nr 4a 
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek 	30.000 zł 
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 

Dział 80l-0ŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80104- Przedszkola 
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 
§3020 -wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeń 
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Rozdział 80110 Gimnazja 
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300- zakup usług pozostałych 
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników 
Dział 630 - TURYSTYKA 
Rozdział 63095 Pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych 
 
39.978zł 37.978zł 100 zł 
5.180 zł 25.816 zł 5.720 zł 814 zł 348 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 
900 zł 900 zł 500 zł 
400 zł 
102.030 zł 102.030 zł 102.030 zł 

	Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 	86.900 zł 
	Rozdział- 01036 -Restrukturyzacja i modernizacja 	86.900 zł 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
	§ 4300 - zakup usług pozostałych 	86.900 zł 
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§5 
W uchwale Nr XXVI /165/2005r. z dnia 22.03.2005 r. Rady Gminy w Wiślicy w sprawie uchwalenia budżetu wprowadza się następujące zmiany; 1) § 13 otrzymuje brzmienie: 
upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 5.000 000 zł 
W tym emitowania papierów wartościowych, zaciągania kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 4.600.000 zł 
§6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


