
Uchwała Nr XXXII/282/2006r.                 
Rady Gminy Przywidz
z dnia 30 marca 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 i  Nr 169, poz. 1420)

Rada Gminy Przywidz
uchwala, co następuje:

§1.
  Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przywidz :
      1.  Po stronie dochodów : 
           1)  zwiększenie planu dochodów  o kwotę  -     23.174,- zł 
           - zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2.   Po stronie wydatków  : 
     1) zwiększenie  planu wydatków o kwotę   -     30.774,- zł     
     2) zmniejszenie planu wydatków  o kwotę  -       7.600,- 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                     -    9.258.662,- zł
2. Wydatki budżetowe                    -  10.029.012,- zł

1) wydatki bieżące                  -    9.142.438,- zł 
2) wydatki majątkowe                    -      886.574,- zł 
    w tym : z załączników  
,,Plan rocznych zadań inwestycyjnych „   - 497.574,- 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.

§4.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań finansowych niewymagalnych w 
2006r. związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, których 
termin zapłaty będzie przypadać na 2007r. do wysokości 122.000,- zł.

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



Uzasadnienie : 

WYDATKI 
1. Dział 754, rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne.
 W związku z przygotowywaniem wniosku do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi   
 na realizację inwestycji pn. Adaptacja poddasza remizy strażackiej w Jodłownie na
 świetlicę wiejską, wystąpiła konieczność zabezpieczenia własnego udziału w kwocie 
 23.174,- zł. Całkowity koszt zadania 72.296,- zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 
 wynosi  45.472,- zł, a  wkład mieszkańców 3.650,- zł.
Ponadto zgodnie z wnioskiem komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, 
przeniesienie kwoty 6.500,- zł z zakupu usług remontowych na zakup energii  elektrycznej.

2. Dział 801, rozdział 80101 – Oświata i wychowanie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pomlewie wniósł o przeniesienie z zakupu usług 
pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 250,- zł, z przeznaczeniem na 
przeprowadzenie szkolenia bhp pracowników. 
Dyrektor Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Przywidzu wniósł o przeniesienie z zakupu 
usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 600,- zł, z przeznaczeniem na 
przeprowadzenie szkolenia bhp pracowników. 

3. Dział 852, rozdział 85219- Ośrodek pomocy społecznej – przeniesienie z zakupu usług 
pozostałych kwoty 250,- zł i utworzenie paragrafu zakupu usług dostępu do sieci internet. 
 
 
                                                                   
 DOCHODY 

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

sporządziła : M.Piotrowiak                                                                              


