
Uchwała Nr IV/17/2006
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. 167 ust.  2 pkt  1    ustawy   z dnia 30   czerwca  2005 r.o finansach  publicznych 
(Dz.U. Nr 249,  poz 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,Nr 179, poz. 1217 i 
poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz art. 3 ust.1 pkt. 1 i 2 i art 4 ust.1  pkt 12 oraz art.7 ust.1 
pkt.1a  i  pkt  4,  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. polegających na włączeniu 
      do budżetu zwiększonej subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 
14.771 zł  i zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12.641zł.,         
     zwiększonych wpływów z tytułu różnych opłat w kwocie 1.500 zł,  opłat za zezwolenia 
     na sprzedaż alkoholu w kwocie 6.483 zł, w  następujący sposób:

1). Zwiększyć plan dochodów w dziale:

    a) 600-Transport i łączność-                                                               1.500 zł
       Rozdz.60016-Drogi publiczne gminne-                                            1.500 zł
      § 0690-Wpływy z różnych opłat-                                                      1.500 zł

   b) 758-Różne rozliczenia-                                                                  27.412 zł
       Rozdz.75801-Część oświatowa subwencji ogólnej 
      dla jednostek samorządu terytorialnego-                                         12.641 zł
      § 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa-                                12.641 zł
      Rozdz.75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
      samorządu terytorialnego-                                                              14.771 zł
      § 2750-Środki na uzupełnienie dochodów gmin-                            14.771 zł
   
   c) 851-Ochrona zdrowia-                                                                    6.483 zł
       Rozdz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-                              6.483 zł
       §0480-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
       alkoholu-                                                                                        6.483 zł



2) Zwiększyć plan wydatków w dziale :

    a) 600-Transport i łączność-                                                                3.694 zł
        Rozdz.60016-Drogi publiczne gminne-                                           3.694 zł
        § 4010-Wynagrodzenie osobowe pracowników-                             3.694 zł
   b) 700-Gospodarka mieszkaniowa-                                                      1.000 zł
       Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-                1.000 zł
      § 4260-Zakup energii-                                                                      1.000 zł

  c)  900- Gospodarka komunalna i ochrony środowiska -                     24.218 zł
       Rozdz. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg-                              14.218 zł
       § 4260-Zakup energii -                                                                   14.218 zł   
       Rozdz.90095- Pozostała działalność-                                             10.000 zł
       § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
       budżetowych-                                                                               10.000 zł      
       (Zakup pompy głębinowej do Stacji Wodociągowej 
       w Żytowicach)
  d) 851-Ochrona zdrowia-                                                                    6.483 zł
      Rozdz.85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi-                               6.483 zł
      § 4170-Wynagrodzenie bezosobowe-                                              3.400 zł
      § 4300-Zakup usług pozostałych-                                                    3.080 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.

             


