UCHWAŁA NR XLI/236/2006
Rady Gminy Frysztak
z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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. 165, art. 184 ust. 1 i art. 189 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1
W budżecie Gminy na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 333,86 zł,
2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 333,86 zł.
Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 r.,
zgodnie z klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych
zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Po dokonaniu powyższych zmian budżet Gminy będzie wynosił:
1. Dochody:
2. Wydatki:
3. Nadwyżka:

20.899.892,28
20.419.932,59
479.959,69

zł
zł
zł

§3
Zmiany, o których mowa w § 1 wprowadza się w związku z otrzymaniem darowizny
w kwocie 333,86 zł od Kółka Rolniczego w miejscowości Widacz, z przeznaczeniem na
dofinansowanie oświetlenia ulicznego w postaci jednej lampy w miejscowości Widacz.
§4
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§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.

1

Załącznik do uchwały Nr XLI/236/2006
Rady Gminy Frysztak z dnia 28.03.2006 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Dochody
Dz. Rozdz. §
Nazwa
Kwota zmniejszeń Kwota zwiększeń
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0,00
333,86
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
0,00
333,86
0960Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
333,86
Razem:
0,00
333,86

Wydatki
Dz. Rozdz.
900
90015

§

Nazwa
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4300 Zakup usług pozostałych
Razem:
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Kwota zmniejszeń Kwota zwiększeń
0,00
333,86
0,00
333,86
333,86
0,00
333,86

