
U c h w a ł a  Nr XXIX/ 233/2005
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy.

    Na podstawie art. 18, ust2, 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 Wydział Finansów i Budżetu znak FIN.I.-301/3011/852/93/05  z dnia 17 listopada 
2005 roku i pisma znak FIN301/3011/852/107/2005 z dnia 27 grudnia 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 na 2005 rok o kwotę                                         2.455,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA     o kwotę                                                      2.455,00 zł 
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
                             pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
                             oraz niektóre świadczenia rodzinne  o kwotę                            2.455,00 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        2.455,00 zł
/zwiększenie planu dotacji./

Plan dochodów po zmianach wynosi : 18.697.088,00 zł

                                                                       § 2.

W wyniku zmian w § 1 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                                          2.455,00 zł 

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA     o kwotę                                                      2.455,00 zł 
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
                             pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
                             oraz niektóre świadczenia rodzinne  o kwotę                            2.455,00 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne          o kwotę                                     2.455,00 zł
/dodatkowe środki na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne./ 

Plan wydatków po zmianach wynosi : 18.450.288,00 zł



                                                                          § 3.

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 i 6A do uchwały budżetowej Rady Gminy w Wierzbicy 
NR XXI/171/2005 z dnia 30 marca 2005 roku.

1. W załączniku Nr 6 zwiększa się dotacje na zadania zlecone  o kwotę                   2.455,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA     o kwotę                                                      2.455,00 zł 
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
                             pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
                             oraz niektóre świadczenia rodzinne  o kwotę                            2.455,00 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        2.455,00 zł

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok
 po zmianach wynosi:  2.673.729,00 zł.

2. W załączniku Nr 6A zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę                2.455,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA     o kwotę                                                      2.455,00 zł 
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
                             pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
                             oraz niektóre świadczenia rodzinne  o kwotę                            2.455,00 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne          o kwotę                                     2.455,00 zł

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok
po zmianach wynosi : 2.673.729,00 zł.

                                                                    § 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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