33.287 zł 
 
 
 
 
UCHWALA Nr XXI/132 /2004 r. RADY GMINY W WIŚLICY 
z dnia 22 września 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 2002 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 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 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB 
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 16.247 zł
 Rozdział 75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych, podatku od 
spadków i darowizn oraz podatków i opłat 
	lokalnych 	9.630 zł 
	§ 0360 - podatek od spadków i darowizn 	2.000 zł 
	§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 	3.000 zł 
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 
	i opłat 	4.630 zł 
6.617zł     6.617zł 
Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody  jednostek samorządu terytorialnego na
                                   podstawie ustaw 
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział -75095 Pozostała działalność 
§ 0830 - Wpływy z usług 
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
6.580 zł 6.580 zł 
6.580 zł 
1.200 zł 1.200 1.200 
9.260 zł 
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność 	9.260 zł 
§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
	publicznych 	9.260 zł 
§2 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  W tym: 
Dział 900 GOSPODATKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Rozdział - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 
§ 4260 - zakup energii 
§ 4270 - zakup usług remontowych Rozdział - 90095 - Pozostała działalność 
§ 4300 zakup usług pozostałych 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIA 
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
 
33.287zł 
20.260 zł 11.000 zł 7.000 zł 4.000 zł 9.260 zł 
5.460 zł 3.800 zł 
4.630 zł 4.630zł 4.630 zł 

	Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 	8.217zł 
	Rozdział 85110 Szpitale ogólne 	3.000 zł 
§ 2320 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
5.217 zł 5.217 zł 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
§ 4300 zakup usług pozostałych 

Dział 926 - KUL TURA FIZYCZNA I SPORT 
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
§ 2820 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań   zleconych do realizacji stowarzyszeniom 
§3 
 
180 zł 180 zł 
180 zł 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę  W tym : 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 
230.703 zł 
230.703 zł 
 
 
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 
§ 4270 - zakup usług remontowych 
§4 
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę W tym: 
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 
 	§ 4300 - zakup usług pozostałych 
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr l 
§5 
 
230.703 zł 230.703 zł 


230.703 zł 
230.703 zł 230.703 zł 113.083 zł 117.620 zł 

W uchwale Nr XV/76/2004 r. z dnia 24 .03.04 Rady Gminy , w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1)§ 17 otrzymuje brzmienie: 
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 105.650 zł , i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 110.867 zł 
§6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


