Uchwała Nr XIV/142/04
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 czerwca 2004r

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004r



          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jedn. Dz.U. z 2001r Nr 142,poz. 1591 z późn. zm/ Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1


Zwiększa się wydatki budżetowe w o kwotę 50.083 zł  w tym:

- dziale 851 “Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 “Szpitale ogólne” w § 6300   
  “wydatki na pomoc finansową  udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie   
  własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę 50.000 zł

- dziale 750 “Administracja Publiczna “w rozdziale “75023  Urzędy Gmin” w §   
  4100 “wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” o kwotę 83 zł.

§ 2

Źródłem pokrycia wydatków będzie pożyczka.

§ 3

W związku z prowadzonymi wydatkami inwestycyjnymi ulega zmianie załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2004r, dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne.
Ulega również zmianie załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej o przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2004r w związku z  przyjęciem w planie budżetu gminy zaniżonej kwoty nadwyżki budżetowej o 2.024 zł 


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.




§ 3 

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


Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Banaś





































Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na 2004r. po zmianach 
wprowadzonych uchwałami z dnia 29 czerwca 2004r.


PRZYCHODY   I    ROZCHODY   BUDŻETU

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


L.p.

Klasyfikacja przychodów i rozchodów
Kwota
I
PRZYCHODY



	Nadwyżka z lat ubiegłych

Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
Przychody z prywatyzacji majątku
Spłaty pożyczek udzielonych
Przychody z innych rozliczeń krajowych
§957
§931
§952
§944
§951
§955


1.108.000


66.527


RAZEM   PRZYCHODY

1.174.527




II
ROZCHODY



	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów

Wykup papierów wartościowych 
Udzielone pożyczki
§992
§982
§991
293.652

RAZEM   ROZCHODY

293.652




INFORMACJE   UZUPEŁNIAJĄCE
1. Planowane dochody             -   6.359.984
2. Planowane wydatki              -   7.240.859
3. Wynik                                    -    -880.875 

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU
1.Pożyczką               -  880.875 zł.
      
Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Banaś




