
 
UCHWAŁA Nr XXVII/98 /2004 r. 
RADY GMINY W WISLICY z dnia 27 maja 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 Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220) oraz art. 109, art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594 ) RADA GMINY W WIŚLICY uchwala co następuje: 
§1 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę W tym ; 
Dział 700 GOSPODATKA MIESZKANIOWA 
Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 
§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75023 -Urzędy Gmin 
§ 0830 wpływy z usług 
 
125.500 zł 
30.000 zł 30.000 zł 30.000 zł 
1.731 zł 81 zł 81zł 

1.650 zł 1030 zł 620 zł 
Dział 75095 - Pozostała działalność 
§0690 wpływy z różnych opłat 
§ 0830 wpływy z usług 
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
	POBOREM 	3.769 zł 
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
Od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i 
	darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 	2.869 zł 

900 zł 90.000 zł 
§ 0910- odsetki z tytułu podatków i opłat 
§ 0360 - podatek od spadków i darowizn 
§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynn. urzędowe Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
0020 - podatek dochodowy od osób prawnych Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
769 zł 1.400 zł 700 zł 900 zł 
	Rozdział O 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 	90.000 zł 
WSI 
§ 6291 środki na dofinansowanie własnych inwestycji 90.000 zł gmin( związków gmin) powiatów ( związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 
§2 
	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 	227.000 zł 
W tym: 
	Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 	182.000 zł 
Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi         180.000 zł 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           180.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 
	Rozdział 01030 Izby rolnicze 	2.000 zł 
§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 
	uzyskanych wpływów z podatku rolnego 	2.000 zł 
	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ 	45.000 zł 
	Rozdział 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 	37.000 zł 
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
	Rozdział 60016 drogi publiczne gminne 	8.000 zł 
§ 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            8.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
§3 

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę W tym : 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75023 Urzędy Gmin 
§ 40 l O - wynagrodzenia osobowe pracowników 
Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 drogi publiczne gminne 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 
 
237.826 zł 
56.057 zł 56.057 zł 56.057 zł 
181.769 zł 181.769 zł 181.769 zł 

§4 
Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę  W tym; 
136.326 zł 
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Rozdział -60016 drogi publiczne gminne 
§ 6291 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów 
(związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 
136.326 zł 136.326 zł 136.326 zł 
§5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
§6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 




