
Uchwała Nr XXXIII/291/2006r.                 
Rady Gminy Przywidz

z dnia 27 kwietnia  2006r. 
  w sprawie:
 zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2006 rok             
      Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 4 i pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami) 
w związku z  art. 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Gminy Przywidz
uchwala, co następuje:

§1.
  Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przywidz :
      1.  Po stronie dochodów : 
           1)  zwiększenie planu dochodów  o kwotę  -     11.300,- zł 
           - zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2.   Po stronie wydatków  : 
     1) zwiększenie  planu wydatków o kwotę   -     18.300,- zł     
     2) zmniejszenie planu wydatków  o kwotę  -       7.000,- zł 
     - zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

                                                                   §2. 
Po dokonanych zmianach wg § 1 budżet gminy Przywidz na 2006r. wynosi:

1. Dochody budżetowe                     -    9.269.962,- zł
2. Wydatki budżetowe                    -  10.040.312,- zł

1) wydatki bieżące                  -    9.146.738,- zł 
2) wydatki majątkowe                    -      893.574,- zł 
    w tym : z załączników   
,,Plan rocznych zadań inwestycyjnych „   - 504.574,- zł 
,, Wieloletni Program Inwestycyjny „       - 389.000,- zł 

§3.
1. Załącznik – Plan rocznych zadań inwestycyjnych w Gminie Przywidz na 2006rok 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Załącznik – Wykaz zadań inwestycyjnych z WPI do wykonania w 2006r. jak w załączniku 
nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Przywidz.



Uzasadnienie : 

WYDATKI 
1. Dział 750, rozdział 75095 –  Pozostała działalność 
 Zwiększenie planu wydatków na opłacenie składek członkowskich w kwocie 4.300,- zł. 
Plan na 2006r. wynosił  7.000,- zł, zapłacono składkę do Związku Międzygminnego Gmin 
Dorzecza Rzeki Raduni w Kartuzach w kwocie 3.720, 50 zł. Pozostaje do uregulowania 
składka dla Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby w kwocie 7.500,- zł.      
     
2. Dział 801, rozdział 80101 – Oświata i wychowanie.
W związku ze złym stanem technicznym dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Trzepowie 
oraz protokołem kontroli Państwowego Inspektora Nadzoru,  istnieje potrzeba zabezpieczenia 
środków w kwocie 7.000, - zł na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy 
konstrukcji dachu i ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Trzepowie.

3. Dział 851, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi  – przeniesienie z zakupu 
materiałów kwoty 7.000,- zł  na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia, 
na działalność w świetlicach środowiskowych i punktu konsultacyjnego w Przywidzu.
 
 
                                                                   
 DOCHODY 

1. Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego- zaangażowanie zwiększonej subwencji oświatowej na 2006r. w kwocie  
11.300,- zł. 

sporządziła : M.Piotrowiak                                                                              


