
Uchwała Nr IV/18/2006
Rady Gminy Pabianice

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r.

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62,   poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  poz. 717, Nr 
162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055 i Nr 116,  poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172,  poz. 1441, Nr 175,  poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 
3 ust.1 pkt. 1 i ust.3 pkt 3,  art 4 ust.1 pkt 1a, pkt 1b, pkt 1d, oraz art.8 ust. 3, ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 
zm. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 141, poz.1011)

Rada Gminy Pabianice 
               uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Pabianice na 2006 r. w następujący sposób:

    
      1) Zwiększyć plan dochodów w dziale:
 
         
          756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
                 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
                 poborem -                                                                                                61.560 zł
            Rozdz. 75615-Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku
           od czynności  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
           prawnych i innych jednostek organizacyjnych-                                               28.860 zł
           § 0320-Podatek rolny-                                                                                     1.500 zł
           § 2440- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
           bieżących jednostek sektora finansów publicznych-                                       27.360 zł
           Rozdz.75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
          podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
          od osób fizycznych-                                                                                        32.700zł 
§ 0340-Podatek od środków transportowych-                                                18.000 zł
          § 0360-Podatek od spadków i darowizn-                                                       14.000 zł
          §0690-Wpływy z różnych opłat-                                                                         700 zł



2) Zmniejszyć plan dochodów w dziale:

    
   756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
          nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
         poborem -                                                                                                61.560 zł
         Rozdz. 75615-Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku
         od czynności  cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 
         prawnych i innych jednostek organizacyjnych-                                         61.560 zł
        § 0310-Podatek od nieruchomości-                                                          61.560 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.                                                                      
                                                

             


