
U c h w a ł a  Nr XXIII/193/2005
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 17 czerwca 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie.

         Na podstawie art..18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 3 i 4 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. 
Nr 203 poz. 1966/ oraz na podstawie  pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Warszawie FIN I -301/3011/852/20/05 z dnia 28.04. 2005 roku   
uchwala się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych załącznika nr 1 do uchwały 
budżetowej Rady Gminy w Wierzbicy Nr XXI/171/2005 z dnia 30 marca 2005 roku.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę                                                          22.000,00 zł
Dział 852 – POMOC  SPOŁECZNA
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
                             społeczne  o kwotę                                                                     22.000,00 zł
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
               bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
               zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami  o kwotę                            2.000,00 zł
               / środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa 
                w art.18 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
                zadań bieżących gmin/związków gmin/  o kwotę                                   20.000,00 zł
               / dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
                z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 5 ustawy
               z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 17.745.573,00 zł

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych załącznika nr 2 do uchwały 
budżetowej Nr XXI/171/2005 z dnia 30 marca 2005 roku

1. Zwiększa się wydatki budżetowe na 2005 rok o kwotę                                        22.000,00 zł
Dział 852 – POMOC  SPOŁECZNA
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                             na ubezpieczenia społeczne  o  kwotę                                       22.000,00 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne   o kwotę                                                                22.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi: 15.878.773,00 zł



§ 3.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 i Nr 6A do uchwały budżetowej Rady Gminy 
Nr XXI/171/2005 z dnia 30 marca 2005 roku ;

1.W załączniku Nr 6 zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę                    2.000,00 zł
Dział 852 – POMOC  SPOŁECZNA
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
                             społeczne  o kwotę                                                                       2.000,00 zł
2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
               bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
               zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami o kwotę                            2.000,00 zł

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok
po zmianach wynosi 1.999.731,00 zł

2. W załączniku nr 6A zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę                2.000,00 zł
Dział 852 – POMOC  SPOŁECZNA
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
                             społeczne o kwotę                                                                         2.000,00 zł
§  3110 – świadczenia społeczne o kwotę                                                                  2.000,00 zł

Plan wydatków  zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok 
po zmianach wynosi 1.999.731,00zł

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 oraz 
podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
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