
Uchwała Nr IV/19/06
Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się dochody budŜetu gminy na 2006 r. o kwotę 3.772 zł w tym:
a) dział 921 o kwotę – 3.772 zł

rozdział  92109 o kwotę – 3.772 zł          § 6298 – 3.772 zł

 2. Zmniejsza się dochody budŜetu gminy na 2006 r. o kwotę 3.772 zł w tym:
a) dział 921 o kwotę – 3.772 zł

rozdział  92109 o kwotę – 3.772 zł          § 2708 – 3.772 zł

 3. Zwiększa  się wydatki budŜetu gminy na 2006 r. o kwotę 64.000 zł w tym:
a)  dział 010 o kwotę – 64.000 zł

rozdział 01010 o kwotę – 64.000 zł                             § 6050 – 64.000zł

 4. Zmniejsza się wydatki budŜetu gminy na 2006 r. o kwotę 49.900 zł w tym:
a)  dział 710 o kwotę – 49.900 zł

           rozdział  71004 o kwotę – 49.900 zł                           § 4300 – 49.900 zł

 5. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budŜetu w wysokości  14.100 zł zostanie pokryty przychodami z
wolnych środków § 955



§ 3

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr
XXVIII/145/06 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budŜetu
gminy na 2006 r. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budŜetu” otrzymuje
brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6a do uchwały Rady Gminy Nr
XXVIII/145/06 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budŜetu
gminy na 2006r. Załącznik Nr 6a „Wydatki na wieloletnie programy
inwestycyjne” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do
niniejszej uchwały.

3.  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Rady Gminy Nr
XXVIII/145/06 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budŜetu
gminy na 2006r. Załącznik Nr 6  „Wydatki inwestycyjne na okres roku
budŜetowego” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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