
 
UCHWAŁA Nr XX/112/2004 r. 
RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 25 sierpnia 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 2001 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 wydatki budżetowe o kwotę 
W tym: 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 
Rozdział 7580 l - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 
 
288.574 zł 
173.991 zł 
173.991 zł 173.991 zł 

44.600 zł 29.600 zł 
Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80 l O l - Szkoły podstawowe 
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw 
	pozyskane z innych źródeł 	29.600 zł 
	Rozdział 80110 - Gimnazja 	15.000 zł 
§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw 
	pozyskane z innych źródeł 	15.000 zł 
	Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 	640 zł 
	Rozdział O l O l O - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 	640 zł 
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 640 zł 

Dział 020 LEŚNICTWO 
Rozdział 0200 l - Gospodarka leśna 
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników 
 
2.343 zł 2.343 zł 
30.000 zł 30.000 zł 
majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,oraz umów o 
	podobnym charakterze. 	2.343 zł 
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 
§ 2440 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych30.000 zł 
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
OSÓB FIZYCZNYCH F OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, ORAZ 
	WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 	37.000 zł 
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych 
podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat 
	lokalnych 	37.000 zł 
	§ 0310 - podatek od nieruchomości 	37.000 zł 
§2 

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 
W tym: 
Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 
§ 4270 - zakup usług remontowych 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
§ 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 
Rozdział 80110 - GIMNAZJA 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
Rozdział 80 l 04 - Przedszkola § 4260 - zakup energii 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
 
288.574 zł 
218.591 zł 200.091 zł 163.991 zł 
23.600 zł 12.500 zł 
15.000 zł 15.000 zł 
3.500 zł 1.500 zł 2.000 zł 
39.983 zł 39.983 zł 39.983 zł 
30.000 zł 
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne § 4300 - zakup usług pozostałych 
§3 
Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 
W tym: 
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Rozdział O l O l O Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr l do uchwały 
§4 
 
30.000 zł 30.000 zł 
10.754 zł 
10.754 zł 10.754 zł 10.754 zł 

 
 
	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 	10.754 zł 
W tym: 
	Dział 757 -OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 	10.754 zł 
	Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, 	10.754 zł 
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 
	§ 8010 - rozliczenie z bankami związane z obsługą 	10.754 zł 
długu publicznego 
§5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


