
U CHWAŁA Nr XIX/I09 /2004 r. RADY GMINY W WISLICY 
z dnia 30 czerwca 2004 r. 
W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z 2002 r. z późno zm. ) oraz art. 110 , art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 , z późno zm. ) RADA GMINY W WIŚLICY uchwala co następuje: 
§1 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę W tym : 
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 
Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 
	§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 	15.190 zł 
	Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 	2.000 zł 
	Rozdział 85295 - Pozostała działalność 	2.000 zł 
	§ 2700 - środki na do finansowanie własnych zadań 	2.000 zł 
bieżących gmin (związków gmin) , powiatów, (związków powiatów) 
samorządów województw pozyskane z innych źródeł 
Dział 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
	Dział 92195 - Pozostała działalność 	2.500 zł 
§ 2710 - wpływy z pomocy finansowej udzielanej między 2.000 zł jednostkami samorządu terytorialnego 
	§ 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań 	500 zł 
bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł 
§2 
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 
W tym : 
Dział 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg § 4260 - zakup energii 
Dział 852 - Pomoc SPOŁECZNA 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność 
§ 3110 - świadczenia społeczne 
19.690 zł 
15.190 zł 15.190 zł 
2.500 zł 
19.690 zł 
15.190 zł 
15.190 zł 15.190 zł 2.000 zł 2.000 zł 2.000 zł 
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Rozdział 92195 Pozostała działalność 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
§3 
 
2.500 zł 
2.500 zł 2.500 zł 

130.376 zł 
130.376 zł 130.376 zł 130.376 zł 
	Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 	131.637 zł 
W tym ; 
	Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 	131.637 zł 
	Rozdział 60016 Drogi Publiczne gminne 	131.637 zł 
	§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek 	131.637 zł 
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 wydatki inwestycyjne roczne 
§4 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 
W tym: 
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 
§ 4300 - zakup usług pozostałych 
remont ulicy Kościelnej 42.80 1,19 zł remont parkingu przy ulicy Bankowej 86.312,69 zł remont drogi wŁatanicach 1.262,12 zł 
§5 
	Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 	1.261 zł 
W tym: 
	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 	1.261 zł 
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 	1.261 zł 
	§ 6291 środki na dofinansowanie własnych zadań 	1.261 zł 
inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów, ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejski ej . 
§6
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 §7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 


