
  Uchwała  145/XX/09

Rady Gminy w Nowym Duninowie
z dnia 13 lutego 2009r.

w sprawie :  zmian w budżecie 

                                 Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie  
gminnym  (tj. Dz. U. Nr. 142 poz 1591 z 2001 r z póź.  zm. ) oraz art. 165 ust 1 i 2 i art. 184 
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 rok (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. 
z póż. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmniejsza  się dochody budżetowe                                                                                      17.653,-

Dział      756   Dochody od osób fizycznych                                                                                 29,- 
Rozdz 75621  Udziały gmin w podatku dochodowym                                                                  29,-
Parag    0010  Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                29,-

Dział      758  Różne rozliczenia                                                                                             17.624,- 
Rozdz 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                   17.624,-
Parag    2920  Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                              17.624,-

Zwiększa  się dochody  budżetowe                                                                                        1.000,-

Dział       852  Pomoc społeczna                                                                                               1.000,- 
 Rozdz  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              1.000,- 
Parag     2360  Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji
                        rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                             1.000,-
                        z przeznaczeniem na zakup usług i szkolenia pracowników

Zmniejsza  się wydatki  budżetowe                                                                                     10.300,-

Dział       852  Pomoc społeczna 
Rozdz  85219  Ośrodki pomocy społecznej                                                                                300,-
Parag   4300/1Zakup usług pozostałych                                                                                      300,-
                       z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

Dział      900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                10.000,- 
Rozdz 90095 Pozostała działalność                                                                                        10.000,-
Parag    4010  Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                          10.000,-
                       z przeznaczeniem na prace społeczno użyteczne

Zwiększa  się wydatki  budżetowe                                                                                       21.300,-

Dział      700   Gospodarka mieszkaniowa                                                                              10.000,- 
Rozdz 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                      10.000,-
Parag    4300  Zakup usług pozostałych                                                                                 10.000,-
                       z przeznaczeniem na podział działek



Dział       852  Pomoc społeczna                                                                                             11.300,-
Rozdz  85212  Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
                        na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego             1.000,-
Parag   4300/1Zakup usług pozostałych                                                                                      700,-
Parag   4700/1Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         300,-
Rozdz  85219  Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 300,-
Parag     4700/1Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        300,-
Rozdz  85295  Pozostała działalność                                                                                       10.000,-
Parag    3110  Świadczenia społeczne                                                                                     10.000,-

Zwiększa  się plan przychodów budżetowych                                                                    27.653,- 

Parag      955  Przychody z innych rozliczeń krajowych                                                        27.653,- 
                       Wolne środki pieniężne na rachunku gminy

§ 2

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetowych w związku z tym załącznik nr  4  do uchwały 
Nr 131/XIX/08 z dnia 29 grudnia 2008 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


