
  Uchwała Nr XXXVII/315/2006          
Rady Gminy Przywidz
z dnia 13 lipca 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 wydatków  : 

     1) zwiększenie  planu wydatków o kwotę   -   154.500,- zł  
     - zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
                                                                   §2. 

Po dokonanych zmianach wg § 1 budżet gminy Przywidz na 2006r. wynosi:
1. Dochody budżetowe                     -    9.427.719,- zł
2. Wydatki budżetowe                    -  10.377.559,- zł

1) wydatki bieżące                  -    9.244.575,- zł 
2) wydatki majątkowe                    -   1.132.984,- zł 
    w tym : z załączników   
,,Plan rocznych zadań inwestycyjnych „   - 733.984,- zł 
,, Wieloletni Program Inwestycyjny „       - 399.000,- zł 

§3.
Załącznik –  Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem 
nadwyżki budżetu na 2006r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2, stanowiącym 
integralną część niniejszej uchwały. 

§4.
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 – Zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych na 2006r.,
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Przywidz.



Uzasadnienie : 

WYDATKI 

1. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75412 
Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.500,- zł na 
zakup motopompy dla OSP w Nowej Wsi Przywidzkiej.
2. Dział 801- Oświata i wychowanie,   rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększenie 
wydatków majątkowych o kwotę 150.000,- zł, na wykonanie przebudowy konstrukcji dachu 
i ścian w budynku Szkoły Podstawowej w Trzepowie.

PRZYCHODY 

Zaangażowanie wolnych środków z 2005r. w wysokości   154.500 zł.

sporządziła : M.Piotrowiak 



1.  Po stronie dochodów : 
           1)  zwiększenie planu dochodów  o kwotę  -    39.420,- zł 
           - zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,- zł na zakup agregatu 
nr 2 do przepompowni w Przywidzu na ul. Jesionowej, ponieważ planowane środki w kwocie 
11.000,- zł są niewystarczające oraz zwiększenie wydatku na podróże służbowe krajowe w 
kwocie 2.500,- zł.
2. Dział 600 – Transport i łączność – 60014  – Drogi publiczne powiatowe,  ustalenie 
pomocy finansowej rzeczowej na realizację traktu pieszego w ciągu drogi powiatowej w 
Przywidzu w wysokości 55.000,- zł.
7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział  75414 – 
Obrona cywilna, zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,- zł, na opracowanie "Gminnego 
planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych ", co 
wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia w sprawie 
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych.
       7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział  75414 
– Obrona cywilna, zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,- zł, na opracowanie "Gminnego 
planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych ", co 
wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia w sprawie 
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych.
  7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział  75414 – 
Obrona cywilna, zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,- zł, na opracowanie "Gminnego 
planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych ", co 
wynika z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia w sprawie 
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych.
                                                                    


