 
 

 
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/195 / 2005 RADY GMINY W WIŚLICY 
z dnia 29 listopada 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 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę Wtym: 
Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 § 4270 - zakup usług remontowych 
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71095- pozostała działalność 
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 
Dział 851- OCHRONA ZDROWIA 
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej 
§ 6055 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie z innych środków bezzwrotnych 
-zgodnie z załącznikiem Nr 4a 
Dział - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Rozdział - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
§ 6055 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Finansowanie z innych środków bezzwrotnych 
zgodnie załącznikiem Nr 4a 
Dział - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Rozdział 01036 -Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
 
273.720 zł 
184.196 zł 184.196 zł 171.846 zł 
12.350 zł 
5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł 
24.000 zł 24.000 zł 24.000 zł 
12.500 zł 12.500 zł 12.500 zł 
48.024 zł 48.024 zł 
l 
400.000 zł 
593.720 zł 
400.000zł 80.000 zł 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
	§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek 	48.024 zł 
budżetowych -zgodnie z załącznikiem Nr 4a 
§2 
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę Wtym: 
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Rozdział 92195 - Pozostała działalność 
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr4a 
	§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek 	320.000 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 

Dział 630 - TURYSTYKA 
Rozdział 63095 - Pozostała działalność 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
 
32.820 zł 32.820 zł 32.820 zł 

3.000 zł 12.000 zł 
	Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD 	15.000 zł 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 15.000 zł należności budżetowych 
§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4100 - wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne 

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 
§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 3110 - świadczenia społeczne 
 
18.400 zł 14.000 zł 14.000 zł 
4.400 zł 4.400 zł 
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ział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 8010 1 - Szkoły podstawowe 
§ 4270 - zakup usług remontowych 
Rozdział -80113 -dowożenie uczniów do szkół § 4300 - zakup usług pozostałych 
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - zakup usług pozostałych 
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75022 - Rady gmin 
§ 3030 -różne wydatki osób fizycznych 
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Rozdział O 1 O lO-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4a 
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71095 - Pozostała działalność 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
§3 
 
64.500 zł 39.500 zł 39.500 zł 
10.000 zł 10.000 zł 
15.000 zł 15.000 zł 
8.000 zł 8.000 zł 8.000 zł 
50.000 zł 50000 zł 50.000 zł 
5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł 

	Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 	37.506 zł 
Wtym: 
	Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 	16.986 zł 
NARODOWEGO 
	Rozdział 92118 - Muzea 	16.986 zł 
	§ 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 	1.986 zł 
państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
§ 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 15.000 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 
	Dział 630 -TURYSTYKA 	20.520 zł 
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność 	20.520 zł 
	§ 2708 - środki na dofinansowanie własnych zadań 	20.520 zł 
bieżących gmin (związków gmin) , powiatów 
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Ów powiatów) , samorządó·.~pozysKane z innych źródeł -fina programów i projektów ze środków tuIic .. :szy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orient.acii i Gwarancji Rolnej 
§4 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę Wtym: 
Dział 921 - KUL TURA I OCHRONA Dziedzictwa NARODOWEGO 
Rozdział 92118 - Muzea 
 
37.506 zł 
16.986 zł 
16.986 zł 

20.520 zł 20.520 zł 
	§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne 	15.000 zł 
jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 
	§ 4300 - zakup usług pozostałych 	1.986 zł 
Dział 630 - TURYSTYKA 
Rozdział 63095 - Pozostała działalność 
§ 4308 - zakup usług pozostałych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
§5 
	Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 	320.000 zł 
Wtym: 
	Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 	320.000 zł 
NARODOWEGO 
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność 	320.000 zł 
	§ 6299 - Środki na dofinansowanie własnych 	320.000 zł 
inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (samorządów woj ewództw) pozyskane z innych źródeł- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
4 
§6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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