Uchwała Nr XXX/260/06
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 czerwca 2006r


w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006r


                  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz.U Nr 142,poz.1591 z późn.zm oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/Dz.U.Nr 203,poz.1966/oraz Pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Znak FIN I-301/3011/852/56/06,FIN I 301/3011/854/19/06,FIN 301/3011/852/37/06 ,FIN I 301/3011/801/33/06 Rada Gminy uchwala co następuje:

& 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 100.709 zł w

1.Dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 23.350 zł

a/ w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w :
	& 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.201 zł
& 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę  1.188 zł


b/ w rozdziale 80110 Gimnazja w & 0970 wpływy z różnych dochodów  o kwotę 3.961 zł

2.Dziale 852 Pomoc Społeczna o kwotę 52.000 zł w:

a/ rozdziale 852 14 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o    kwotę 24.000 zł w:

	& 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 11.000 zł

& 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13.000 zł


b/ rozdziale 85295 pozostała działalność w & 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na   realizację własnych zadań bieżących gmin  o kwotę 28.000 zł.


3.Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w   & 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na     realizację własnych zadań bieżących    gmin o kwotę 25.359 zł.

& 2

W wyniku dokonanych zmian w & 1 niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100.709 zł w:

1.Dziale 801 Oświata i Wychowanie  o kwotę 23.350 zł

a/rozdziale 80101 Szkoły podstawowe  w :
	& 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę

18.201 zł
	& 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.188 zł


b/rozdziale 80110 Gimnazja & 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę  3 961 zł

2.Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 52.000 zł

a/ w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w & 3110 świadczenia społeczne o    kwotę 24.000 zł.

b/rozdziale 85295 pozostała działalność  o kwotę 28.000 zł w :

& 3110 świadczenia społeczne o kwotę- 23.000
& 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę – 3.000 zł
& 4300 zakup usług pozostałych o kwotę – 2.000 zł

3.Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w  & 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 25.359 zł


& 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

& 4

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy 
Marek Banaś
Uchwała Nr XXX/161/06
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 czerwca 2006r


w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006r

               Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/tekst jednolity: Dz.U Nr 142,poz.1591 z późn.zm oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/Dz.U.Nr 203,poz.1966/oraz Uchwały Nr XXXVII/279/2006 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 14 czerwca 2006r w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2006r  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 & 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 375.000 zł.

& 2

                   W wyniku dokonanych zmian w & 1 niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w & 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 375.000 zł.
W związku z wprowadzonymi zmianami ulega zmianie załącznik inwestycyjny do uchwały budżetowej na 2006r.

& 3


Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

& 4

            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 2006r po zmianach wprowadzonych uchwałami Nr XXIX/247/06, 
                                                   XXIX/248/06, XXIX/249/06, XXIX/250/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. oraz uchwałą Nr XXX/261/06 z dnia 29 czerwca 2006r. 


WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2006r

lp.
dział
rozdział
Nazwa zadania
Jedn.
realiz. zadanie
Okres realiza
cji
Łączne nakłady
Wysokość Wydatków w latach







2006
2007
2008
2009







Środki własne
Środki na zad.zlec.
Środki do pozysk.



1.
010
01010
Dowodociągowanie
gminy
Wójt Gminy
2006
261.000
96.000

165.000
Dotacja z PFOŚiGW w Kozienicach



2.
010
01010
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Oleksowie
Wójt Gminy
2006
220.000
60.000

160.000
Dotacja z PFOŚiGW w Kozienicach



3.
010
01010
Awaryjne ujęcie wód podziemnych w stacji wod.w Zdunkowie
Wójt Gminy
2006
60.000
10.000

50.000
Dotacja z PFOŚiGW w Kozienicach



Razem 010


541.000
166.000

375.000



4
600
60013
Pomoc finansowa między j.s.t. Na realizację wydatków i zakupów  inwestyc. 
Wójt Gminy
2006
67.000
67.000





5
600
60014
Pomoc finansowa między j.s.t. Na realizację wydatków i zakupów inwestycyjnych
Wójt Gminy
2006
120.000
120.000





6.
600
60016
Utwardzenie dróg gminnych w Boguszówce i Regowie Starym
Wójt Gminy
2006
103.750
20.750

83.000 zł
kredyt bankowy w BOŚ.



7.
600
60016
Modernizacja drogi gminnej w Wólce Bachańskiej
Wójt Gminy
2006
287.000


37.000 kredyt bankowy w BOŚ, 250.000 środki z Urzędu Marszałk.




Razem dział  600


577.750
207.750

370.000



8.
710
71004
Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy
Wójt Gminy
2006
50.000
50.000





Razem dział 710


50.000
50.000





9.
801
80101
Modernizacja boiska szkolnego przy Publicznej szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie
Wójt Gminy
2006
100.000
50.000

50.000 środki z Urzędu Marszałk 



10
801
80101
Zakup działki                na oczyszczalnię ścieków ipole sączkowe przy szkole w Gniewoszowie
Wójt Gminy
2006
25.000
25.000





Razem dział 801.


125.000
75.000

50.000



11.
851
85111
Pomoc finansowa między j.s.t. Na reaslizację wydatków i zakupów inwestycyjnych
Wójt Gminy
2006
30.000
30.000





Razem dział 851


30.000
30.000



















Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś





















Uchwała Nr XXX/262/06
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 czerwca 2006r


w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami w budżecie gminy na 2006r


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

& 1

                  Zmniejsza się wydatki budżetowe  o kwotę  5.940 zł w dziale  750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 pozostała działalność w:
	& 4010  wynagrodzenie osobowe o kwotę 5.064 zł

& 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 876 zł



& 2


           W wyniku zmian dokonanych w & 1 niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.940 zł w dziale  750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 pozostała działalność w :
	4019  o kwotę 5.064 zł

4119  o kwotę 876 zł

& 3


Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy


& 4

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

	           Przewodniczący Rady Gminy
Marek Banaś

