
Uchwała Nr XXXIV/293/2006
Rady Gminy Przywidz
z dnia 22 maja 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  -     80.995,- zł 
           - zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2.   Po stronie wydatków  : 
     1) zwiększenie  planu wydatków o kwotę   -   150.995,- zł  
     2) zmniejszenie planu wydatków  o kwotę  -     70.000,- 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                     -    9.350.957,- zł
2. Wydatki budżetowe                    -  10.121.307,- zł

1) wydatki bieżące                  -    9.197.733,- zł 
2) wydatki majątkowe                    -      923.574,- zł 
    w tym : z załączników   
,,Plan rocznych zadań inwestycyjnych „   - 524.574,- zł 
,, Wieloletni Program Inwestycyjny „       - 399.000,- 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.
3. Załącznik – Dotacje na 2006 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5, 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 600, rozdział 60016 –  Drogi publiczne gminne
Zwiększenie planu wydatków na remont dróg gminnych o 40.000,- zł, oraz w  związku ze 
zwiększeniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg transportu 
rolnego,  zwiększenie wydatków inwestycyjnych po 5.000,- zł na przebudowę drogi Pomlewo 
– Kozia Góra i modernizację drogi Klonowo Górne – Stara Huta.

2. Dział 710, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 
Zmniejszenie planu wydatków o 70.000,-zł. 

3. Dział 801, rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe  
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 
Przywidzkiej o kwotę 70.995, -zł.
    
4. Dział 801, rozdział 80110- Gimnazja 
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 20.000,- na wykonanie części ogrodzenia boiska 
szkolnego, które wymagane jest ze względu na zachowanie bezpieczeństwa dzieci . 

5. Dział 921, rozdział  92109 – Gminny Ośrodek Kultury w Przywidzu 
Zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową instytucji kultury o kwotę 
10.000,- zł.  
                                                                   
 DOCHODY 
1. Dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Zwiększenie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg transportu 
rolnego o 10.000,- zł. 
1. Dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego- zaangażowanie zwiększonej subwencji oświatowej na 2006r. w kwocie  
70.995,- zł. 

sporządziła : M.Piotrowiak                                                                              


