Uchwała Nr VII/57/03.
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 30 czerwca 2003 


w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2003r



                      Na podstawie art.18 ust.2 pkt .4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. Dz 2001r Nr 142 poz.1591z późn. zm./ art.4 pkt.5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  latach 1999-2003 /Dz.U. Nr 150 poz. 983 z późn.zm./   Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1


                Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w  § 629 środki na  dofinansowanie własnych inwestycji gmin,związków gmin,powiatów ,samorządów województw pozyskane z innych źródeł  o kwotę   25.259 zł 

§ 2
             
                 W wyniku dokonanych zmian w § 1 niniejszej uchwały zmniejsza się deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych wydatków a kwotą planowanych dochodów i wynosi  12.977 zł.
Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 12.977 zł.
W związku z tym,że budżet gminy na 2003r został uchwalony w dniu 30 grudnia 2002r,kiedy nie była znana  faktyczna nadwyżka budżetowa do planu budżetu przyjęto nadwyżkę w  kwocie 38.236 zł,  podczas gdy zgodnie z zapisami w księgach rachunkowych nadwyżka z lat ubiegłych nie występuje   ,wystąpiły natomiast wolne środki  w kwocie 12.977 zł ,dlatego też ulega zmianie załącznik do uchwały budżetowej o przychodach  rozchodach budżetu na 2003r

§ 3

                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

                  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś





                                                             Zał Nr 1 do uchwały NrVII/57/03 Rady Gminy w 
                                                             Gniewoszowie z dnia 30  czerwca 2003.


PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LP

Klasyfikacja
Przychodów
rozchodów
Kwota planowana
Kwota po zmianach
I
PRZYCHODY




1.Nadwyżka z lat ubiegłych
2.Przychody ze sprzedaży 
   papierów wartościowych
3.Przychody z zaciągniętych 
   kredytów  i pożyczek
4.Przychody z prywatyzacji 
   majątku
5.Spłaty pożyczek udzielonych
6.Przychody z innych rozliczeń 
   krajowych
§ 957
§ 931

§ 952

§ 944

§ 951
§955
38.236


280.000
-


280.000




12.977

RAZEM PRZYCHODY

318.236
292.977
II
ROZCHODY




1.Spłaty otrzymanych pożyczek   
  i kredytów
2.Wykup papierów 
   wartościowych
3.Udzielone pożyczki

280.000
280.000

RAZEM ROZCHODY

280.000
280.000






INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1.Planowane dochody/po zmianach/ – 5.803.249 zł
2.Planowane wydatki /po zmianach/-  5.816.226 zł
3.Wynik –            -12.977 zł

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU
1.Inne źródła-przychody z innych rozliczeń krajowych – 12.977
Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Banaś


