Uchwała Nr XLII/203/06
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 28 lutego 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z
póź. zm.)– Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje:
§1
1. Zwiększyć dochody
Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych źródeł

§ 6269

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

520.252 zł
520.252 zł
443.712 zł
76.540 zł

Zwiększyć wydatki
Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

520.252 zł

Rozdz. 92195

Pozostała działalność

520.252 zł

§ 6058

Wydatki inwestycyjne

443.712 zł

§ 6059

Wydatki inwestycyjne

76.540 zł

3 Zmniejszyć wydatki
Dział 750
Rozdz.75075
§ 4300
Dział 754
Rozdz.75412
§ 4210
Dział 801
Rozdz.80101
§ 4270

Administracja publiczna

2.500 zł

Promocja j.s.t

2.500 zł

Zakup usług pozostałych

2.500 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

20.000 zł

Ochotnicze straże pożarne

20.000 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

20.000 zł

Oświata i wychowanie

500 zł

Szkoły podstawowe

500 zł

Zakup usług remontowych

500 zł

Zwiększyć wydatki

Dział 630
Rozdz.63003
§ 2830

Dział 754
Rozdz.75412
§ 2820

Dział 801
Rozdz.80101
§ 6059

Turystyka

2.500 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

2.500 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

2.500 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

20.000 zł

Ochotnicze straże pożarne

20.000 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

20.000 zł

Oświata i wychowanie

500 zł

Szkoły podstawowe

500 zł

Wydatki inwestycyjne

500 zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra.
§3
Budżet po zmianach wynosi:
Po stronie dochodów - 16.811.386 zł
Po stronie wydatków – 16.037.786 zł

