
AADA GMINY 
UCHWALA Nr XXVIII/175/2005 RADY GMINY W WIŚLICY 
z dnia 2 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, art. 124ust.1 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; 
Wtym: 
	Dział 926 - KUL TURA FIZYCZNA I SPORT 	1.600 zł 
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność 	1.600 zł 
	§ 2700 - środki na dofmansowanie własnych zadań 	1.600 zł 
bieżących gmin ( związków gmin) , powiatów ( związków powiatów), samorządów woj ewództw pozyskane z innych źródeł 
756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
	Rozdział -75616 - WpłYwy z podatku rolnego podatku leśnego, 	460 zł 
podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opat lokalnych od 
osób fizycznych 
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
§2 
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 
W tym: 
Dział 926- KUL TURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92695-Pozostała działalność 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
§ 1 
Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 
2.060 zł 
460 zł 
460 zł 
2.060 zł 
2.060 zł 2.060 zł 2.060 zł 
§3 

135.539 zł 
135.539 zł 135.539 zł 3.279 zł 
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 
W
tym: 
Dział 801- OSWIATA I WYCHOWANIE 
Rozdział - 80104 - Przedszkola 
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 
§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 
§ 4220 - zakup środków żywności 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek 
§ 4260 - zakup energii 
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych § 4300 - zakup usług pozostałych § 4440 - odpisy za ZFŚSocj. 
 
86.414 zł 6.066 zł 16.180 zł 2.300 zł 9.000 zł 2.500 zł 1.250 zł 
2.400 zł 175 zł 1.000 zł 4.975zł 

135.539 zł 
135.539 zł 
2.400 zł 175 zł 1.000 zł 4.975 zł 
§4
 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 
W tym: 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.279 zł 
	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 	86.414 zł 
	§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 	6.066 zł 
	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 	16.180 zł 
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 	2.300 zł 
	§ 4220 - zakup środków żywności 	9.000 zł 
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 	2.500 zł 
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych 	1.250 zł 
i książek 
§ 4260 - zakup energii 
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych § 4300 - zakup usług pozostałych § 4440 - odpisy na ZFŚw. Socj. 
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§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


