UCHWAŁA NR XIX/99/2004
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.
zmianami), art. 109, 112 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) w związku z art. 26 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr
203, poz. 1966)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę 90.000,00 zł.
2. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy na 2004 r. o kwotę 90.000,00 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków oraz przychodów budżetu Gminy na 2004r.
zgodnie klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych
zawarty jest w załącznikach nr 1, 2 do niniejszej uchwały.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet Gminy na 2004 r. będzie wynosił:
1)
2)
3)
4)

Dochody:
Wydatki:
Deficyt:
Przychody na pokrycie deficytu oraz
wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach:
5) Rozchody:

14.308.796,08 zł
15.931.737,02 zł
(-) 1.622.940,94 zł
1.867.687,94 zł
244.747,00 zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z wnioskiem Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu o zwiększenie bieżących wydatków na remonty dróg gminnych,
których źródłem finansowania będzie kredyt komercyjny.
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§4

§5
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Załącznik nr I do Uchwały Nr XIX/99/2004
Rady Gminy Frysztak z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2004 r.

Dz.

Rozdz.

600
60016

§

Nazwa

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
4300 Zakup usług pozostałych
Razem:

Kwota zmniejszeń

Kwota zwiększeń
0,00
0.00
0,00

90
90
90
90

000,00
000.00
000.00
000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr

^?^/?.?/20O4. t .

Rady Gminy Frysztak z dnia z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokonania zmian w planie przychodów
budżetu gminy na 2004 r.

Przychody
Nazwa

§

Kwota zmniejszeń Kwota zwiększeń

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Razem:

90 000,00
0,00

90 000,00

