	

UCHWAŁA Nr IV/19 /2002 RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 30 XIl.2002 rok. 
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 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 200 l r. z 2002 1'. Dz. U. Nr 23 , poz. 220, ) , oraz art. 109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 49, poz. 485, Nr 38. poz. 360, Nr 70, poz. 778 , Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 200 l 1'. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070 , Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1368, nr 145, poz. 1623, z 2002r. Nr 41, poz. 365, ) RADA GMINY w Wiślicy uchwala co następuje : 
§ l 
	Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 	215.478 zł 
W tym: 
'" 
	Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 	90.000 zł 
	Rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 	90.000 zł 
§270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
	Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 	75.715 zł 
	Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 	75.715 zl 
§270 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , powiatów ( związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
	Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 	49.763 zł 
	Rozdział ~92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 	49.763 zł 
§ 270 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 49.763 zł 
§2 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę w tym: 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 
Rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 
 §292 subwencje ogólne z budżetu pal1stwa 
 
71.385 zł 
71.385 zł 71.385 zl 71. 385 
§ 3 Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę w tym: 
Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Rozdział O 10 l O - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
Dział 757 -OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
§ 80 l O - Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego 
 
101.049 zł 
83.049 zł 83.049 zł 83.049 zł 
13.000 zł 13.000 zł 
13.000 zł 

Dział400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
	ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 	5.000 zł 
	Rozdział- 40002 - Dostarczanie wody 	5.000 zł 
	§ 25 l O - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu 	5.000 zł 
budżetowego 

§4 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę w tym: 
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 
 § 4260- zakup energii 
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75022 - Rady Gmin 
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Rozdział 01078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  § 4270 - zakup usług remontowych 
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Dział 60078 ---Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
§ 4270 - zakup usług remontowych 
Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
Rozdział 92678 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
 § 4270 - zakup usług remontowych 
 
245. 1 42 zł 
22.664 zł 
22.664 zł 22.664 zł 
7.000 zł 7.000 zł 7.000 zł 
90.000 zł 90.000 zł 90.000 zł 75.715 zł 75.715zł 75.715 zł 
49.763 zł 49.763 zł 49.763 zł 
	

§5 
Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
	krajowym § 952 	w kwocie 336.000 zł 
§6 
Zmniejsza się rozchody w § 992 w kwocie 336.000 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych 
§7 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego. 


